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Forbedre kommunikasjonen. Øk forståelsen

Raskt og effektivt utvikling og kommunikasjon av konsepter er helt avgjørende i utdanning, handel og

industri. Ricohs innovative interaktive tavle D8400 legger til rette for effektiv opplæring, samarbeid og

presentasjon av innhold som engasjerer, opplyser og begeistrer publikummet. Selv i store lokaler oppnår

D8400 en dynamisk visuell bildeskarphet som vekker oppmerksomheten og øker forståelsen. Velg

mellom modeller med eller uten kontroller.

Enestående bildeskarphet: maks. 4k-oppløsning

Stor 84-tommers skjerm som er ideell til store rom

Unikt og brukervennlig grensesnitt

Samhandling via tilkobling til multifunksjonsskrivere

Rask og sømløs tilkobling til smartenheter



Høyere oppløsning. Større skjerm. Mer
interaktivitet

Enkel, intuitiv og rask betjening

D8400 er klar til bruk med en gang du slår den på,
slik at ingen verdifull tid går tapt på å justere
innstillinger og konfigurere programvare.
Fjernkontroll og det unike brukergrensesnittet gjør
betjeningen enkel og intuitiv. Når møtet er ferdig,
kan du lagre arbeidet som søkbar tekst i PDF. Du
kan når som helst søke opp innholdet igjen ved
hjelp av nøkkelord, og dele det via e-post.

Dra nytte av enestående
bildeskarphet

LCD-skjermen på 84 tommer med 4k-oppløsning,
innebygde LED-bakgrunnslys og antirefleks gir en
dynamisk bildeskarphet som plasserer D8400 i en
klasse for seg. Skjermgrensesnittet til D8400 gjør at
flere brukere kan tegne og skrive samtidig.
Videokonferansesystem og bruk av tavlefunksjoner
via UCS og Skype (med tilpasning) er tilgjengelig.

Lagre og del spontane notater

Når du skriver på D8400-skjermen, kan du bruke
OCR-funksjonen som konverterer håndskrift til
tekst. OCR-tekst lagres som søkbart innhold. Dette
er nyttig når du senere skal se gjennom og redigere
notatene. D8400 støtter samtidige tegninger, og
avhengig av programvaren kan du flytte, redigere
og endre størrelse på grafikk som vises på
skjermen.

Utvidet tilkobling, mer kreativitet, økt
produktivitet

Du kan utnytte all den verdifulle kreativiteten i et
rom, til og med i store konferanse- og styrerom og
utover det. Med D8400 kan du dele innhold med
opptil åtte D8400-enheter via en intranett-tilkobling
og uten en egen server eller programvare. Hver
tavle tilbyr interaktiv kontroller til deltakere på ulike
steder samtidig.



RICOH interaktiv tavle D8400
HOVEDSPESIFIKASJONER

SKJERMPANEL

Panelstørrelse: diagonal: 84" bred (2 134 mm)
Skjermtype: LCD-skjerm
Bakgrunnslys: LED-system
Effektivt visningsområde (B x H): 1 047 x 1 861 mm
Oppløsning: maksimalt: 3 840 x 2 160 dot
Farge: maksimalt: over 1 060 000 000 farger
Lysstyrke: maksimalt: 308 cd/m²
Sideforhold: 16 : 9
Kontrastforhold: 1 400 : 1
Pikseltetthet: 0,744 x 0,744 mm
Responstid: 13 ms (grå til grå, gj.sn.)
Visningsvinkel (h/v): 178°/178° (Kontrastforhold >= 12)

BERØRINGSSKJERM

Berøringsteknologi: Infrarød
Berøringspunkt: 10 punkter (kun skjerm)

2 punkter (med Ricoh-kontrollertillegg)
Oppløsning: 32 767 x 32 767
Presisjon: +/- 10 mm i berøringsområdet
Utgang: USB 2.0 (type B)
Deteksjonssystem, elektronisk
penn:

lysregistreringsmetode

Beskyttelsesglass, tykkelse: ca. 4 mm (inkludert antirefleksbelegg)

GENERELT

Grensesnitt (inngang): Video: VGA, HDMI, DVI-D, Display
port
Audio: linje 3,5 mm

Grensesnitt (utgang): Audio: høyttaler ut
Grensesnitt (andre): USB 2.0 (type B) x 1

RS-232C
Mål (B x D x H): 1 935 x 131 x 1 134 mm
Vekt: 104 kg
Strømkilde: 100–240 V, 50/60 Hz

MILJØ

Lydeffektnivå (hele systemet): 40 dB
Strømforbruk: maksimalt: 564 W

hvilemodus: 50 W
Gjenoppretting fra hvilemodus: 5 sek.
Driftstemperatur: 0°C–32°C
Driftsfuktighet: 10 % –80 % (ikke-kondenserende)

TILBEHØR

Oppstarts- og sikkerhetsveiledning, RGB-kabel, strømledning, fjernkontroll
med batterier, USB-kabel, filtpenn

TILLEGGSUTSTYR

Ekstern lisens, sensorsett inkludert digital penn , Ricoh kontroller type 1 for
interaktiv tavle

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige modeller,
tilleggsutstyr og programvare, kan du kontakte din lokale forhandler.
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