SMART Room System
dla Microsoft Lync
®

TM

®

Światowy bestseller Lync Room System oferuje teraz funkcję
rysowania po obrazie w dowolnej aplikacji. Współpracuje
z wieloma monitorami o różnej wielkości.

Interaktywne
udostępnianie
Żaden inny Lync Room System nie
umożliwia rysowania w każdej aplikacji
(w tym Microsoft® Excel® oraz Adobe®).

Sześć rozmiarów
SMART Room System oferuje
największy wybór wielkości monitorów.

Bezproblemowa
integracja
SMART Room System to jedyny Lync
Room System, którego produkcją i
obsługą zajmuje się jeden dostawca.

Inspired Collaboration™

Wyższy poziom
współpracy przy użyciu Microsoft® Lync®

Wyświetlacz 84" (M)
Maks. 12 osób

Dwa wyświetlacze 84" (XL)
Maks. 20 osób

Wyświetlacz 70"
(S)
Maks. 6 osób

Dwa wyświetlacze 70" (L)
Maks. 16 osób

Wyświetlacz 55"
(XS)
Maks. 4 osoby

Dwa wyświetlacze 55"
(M, podwójny)
Maks. 12 osób

SMART Room System zawiera*:

Interaktywne wyświetlacze
SMART Board ze
zintegrowanym komputerem

Kamerę

Dwa mikrofony
zewnętrzne

Konsolę
administracyjną

Zintegrowane
głośniki

Uchwyt ścienny

*Dodatkowe mikrofony i stojak przyścienny są oferowane oddzielnie

Funkcje wyróżniające system SMART spośród konkurencji:
Interaktywny wyświetlacz
Przyjazny użytkownikowi wyświetlacz HD/LCD oferujący
bezkonkurencyjne możliwości obsługi dotykowej.
Wyższa jakość dźwięku
Dla zapewnienia najlepszej jakości odbioru dźwięku można
podłączyć do 5 mikrofonów zewnętrznych, a zintegrowane
głośniki zapewnią wysoką jakość dźwięku.
Panoramiczny obraz wideo
Kamera HD o kącie widzenia 109° obejmuje całe
pomieszczenie i dostosowuje się do dowolnego oświetlenia.
Natychmiastowe uruchamianie
Wyposażony w funkcję wykrywania ruchu wyświetlacz
włącza się w momencie wejścia użytkownika do
pomieszczeni, a spotkania uruchamia się poprzez
pojedyncze kliknięcia.

Konsola administracyjna
Dotykowy ekran o przekątnej 11,6 cala ułatwia ogólne
sterowanie i kontrolowanie spotkania bez konieczności
użycia pilota.
Wysoka jakość usług
Usługi doradcze w zakresie wdrożenia i korzystania
z produktu SMART Room System gwarantują jego właściwą
instalację i efektywne wykorzystanie. Dzięki opcjom
zgłaszania pytań można uzyskać szczegółową wiedzę na
temat użytkowania systemu.
Interaktywne udostępnianie
Podłączając laptop, można udostępniać innym użytkownikom
widok pulpitu. Ponadto, w każdej aplikacji można włączyć
funkcję sterowania dotykowego i rysowania na ekranie.
Koncepcja nieograniczonej przestrzeni roboczej umożliwia
przesuwanie obrazu oraz powiększanie każdego szczegółu
bez względu na złożoność prezentowanych treści.

SMART Technologies
Infolinia: 1.866.518.6791 (USA/Kanada)
lub tel. +1.403.228.5940
smarttech.com
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