
RICOH Interactive
Whiteboard D2200



Endre måten dere samhandler på.

Vi ser behovet for fleksibilitet til å kunne presentere ideer uavhengig av hvor dere er. Samhandling og

interaksjon er viktigere for dere og deres målgruppe enn noen sinne. Ricohs Interactive Whiteboard

D2200 kan brukes hvor som helst, og mobiliteten gjør den ideell for små arbeidsgrupper. En sentral

funksjon er muligheten for fjernsamhandling mellom interaktive tavler og smartenheter via Bluetooth,

HDMI og Display Porter. Vis frem dine tanker og ideer, raskt og effektivt.

Størrelsen på bare 22" gjør den fleksibel i bruk. Den kan den plasseres flatt slik at flere brukere kan skrive

samtidig

Enkel i bruk til redigering, lagring og deling av informasjon

Rask tilkobling til interaktive tavler og smartenheter gjør det mulig å samarbeide om presentasjoner

Innebygget kamera og høyttaler gir muligheter for økt grad av interaksjon i form av videokonferanser

Klar til bruk ved ett trykk, helt uten installasjon av programvare



Et mobilt lerret for dine ideer.

Lag de beste forbindelsene

Ricoh Interactive Whiteboard D2200 er utviklet for
å hjelpe deg med å utvikle og dele ideer med størst
mulig målgruppe. Tavlens enkle brukergrensesnitt
og flyttbarhet tilrettelegger for mer samhandling i
forbindelse med presentasjoner enn tidligere. Når
du trenger en interaktiv tavle som kan koble
sammen små grupper, vil denne hjelpe deg å
opprette kontakt og utvide deres potensiale.

Gjør mer. Del mer.

Takket være rask oppstart og brukervennlighet kan
du bruke andre funksjoner for å virkelig gjøre
inntrykk. Legg til en videotilkobling og bruk
delefunksjonen for fjernpresentasjoner. Slik kan du
få frem budskapet ditt selv om alle møterom er
opptatt, eller når du bare ønsker andre omgivelser
for ideene dine.

Dine smartenheter blir enda smartere

Nå kan du koble sammen flere interaktive tavler for
å oppnå en sømløs opplevelse, men det mest
imponerende er at du også kan koble til
smartenheter slik at du kan dele eller redigere
uansett hvor du er. Dine ideer og presentasjoner
drar fordel av å være interaktive, og siden det aldri
er noe nedetid øker engasjementet.



RICOH Interactive Whiteboard D2200
HOVEDSPESIFIKASJONER

SKJERMPANEL

Panelstørrelse: 21,5" bred (546 mm)
Skjermtype: LCD-skjerm
Bakgrunnslys: LED-system
Effektivt visningsområde (B x H): 475,2 x 267,3 mm
Oppløsning: maksimalt: 1 920 x 1 080
Farge: maksimalt: over 16 700 000 farger
Lysstyrke: maksimalt: 250 cd/m²
Sideforhold: 16 : 9
Kontrastforhold: 1 000 : 1
Pikseltetthet: 0,2475 x 0,2475 mm
Responstid: 14 ms (grå til grå, gj.sn.)
Visningsvinkel (h/v): 178°/178° (Kontrastforhold >= 12)

BERØRINGSSKJERM

Berøringsteknologi: Infrarød
Berøringspunkt: 4 punkter (kun skjerm)
Presisjon: +/- 2 mm i berøringsområdet

GENERELT

Grensesnitt (inngang): Video: VGA, HDMI, Display port
Grensesnitt (utgang): Video: HDMI
Grensesnitt (andre): USB2.0 TYPE-A x 3
Camera: Wide angle HD camera
Microphone: Built-in microphone
Mål (B x D x H): 570 x 385 x 62 mm
Vekt: 5,3 kg
Strømkilde: 100–240 V, 50/60 Hz

MILJØ

Lydeffektnivå (hele systemet): Less than 40 dB
Strømforbruk: maksimalt: 65 W

hvilemodus: 5 W
Gjenoppretting fra hvilemodus: 5 sek.
Driftstemperatur: 0°C–32°C
Driftsfuktighet: 10 % –80 % (ikke-kondenserende)

TILBEHØR

Les dette først / Brukerhåndbok (Oppstartsveiledning), RGB-kabel,
strømledning, AC-adapter

TILLEGGSUTSTYR

Ekstern lisens

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige modeller,
tilleggsutstyr og programvare, kan du kontakte din lokale forhandler.
Bruk av ekstern mikrofon er anbefalt for en bedre opplevelse av
videokonferanser.
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