
Interaktiv tavle D5510



Interaktivitet til fingerspissene

Vi introduserer neste nivå innen kommunikasjon: Ricohs interaktive tavle D5510 passer
perfekt i både næringslivet og utdanningssektoren. Høyoppløselig skjerm og enkel ekstern
bildedeling gjør at D5510 oppmuntrer til interaksjon og tilrettelegger for læring. Gir en ekstra
dimensjon i forretningsmøter, telekonferanser, presentasjoner og kurs!

Overlegen kvalitet
Tavlen har en 55-tommers LCD-skjerm med full HD (1080p) og LED-
baklys som gir svært god lysstyrke og lang levetid. Det tilpassede
Gorilla®-glasset er klart og har god holdbarhet. D5510 viser tydelig selv
svake håndskrifter og nyansene i detaljerte tegninger. Ikon-designet er
kraftig forbedret basert på omfattende undersøkelser av
brukervennlighet.

Innovativ håndskrift-gjenkjenning
Du kan skrive, kladde eller tegne med D5510s praktiske elektroniske
penn, som kommer i 20 farger og 4 ulike tykkelser og har funksjon for
sletting. Å skrive på tavlen føles naturlig. Den nyeste teknologien sikrer
at hver merknad fanges effektivt. Enheten støtter også OCR-
gjenkjenning: OCR-innholdet lagres som søkbart innhold, noe som er
praktisk når man skal lese igjennom notater og kommentarer som er
skrevet for hånd.

Fjernkommunikasjon i sanntid
Med D5510 kan arbeidsgrupper på ulike steder jobbe i samme
dokument. Du kan dele skrevet innhold med inntil 8 D5510-enheter via
intranett – det er ikke nødvendig å installere separat server eller
programvare. I tillegg kan inntil 20 brukere med PC eller nettbrett koble
seg på for å se en interaktiv presentasjon via nettleserens mulighet for
fjerntilkobling. D5510 kan også brukes som skjerm til Ricohs Unified
Communication System eller andre viderekonferansesystemer, samtidig
som innholdet på UCS-skjermen.



Enkel å klargjøre og enkel å bruke
Slå på ... og du er i gang

D5510 er klar til bruk umiddelbart – du behøver ikke installere programvare eller
utføre kalibrering. Administrasjonsinnstillinger kan angis eksternt. Vis data fra
PC, iPad, nettbrett eller smarttelefon på tavlen via en VGA- eller HDMI-kabel -
eller trådløst med en WiFi-adapter - for å begynne å jobbe med digitale
projeksjoner og kommunisere interaktivt med kolleger eller studenter. Du kan
styre en nettverkstilkoblet PC fra tavlen, vise innhold fra en USB-minnepinne
eller se Blu-ray-filmer via HDMI-tilkoblingen. D5510 kan festes til et stativ med
hjul som er enkelt å montere og flytte rundt på arbeidsplassen.

Svært brukervennlig

Brukergrensesnittet er enkelt å lære seg og å bruke. Berøringsskjermen gjør at
du enkelt kan skrive, tegne, redigere, slette, flytte, endre størrelse og lagre. Ved
å bruke fingrene kan du markere viktige områder på skjermen, bla gjennom
sidene og zoome inn og ut. Du kan skrive ut skjermbildet på en Ricoh
MFP/skriver tilkoblet nett, lagre det på USB-minne eller dele det via e-post som
en PDF-fil. Sider på skjermen kan velges og lagres som et skjermbilde, kopieres
eller slettes.

Perfekt på flere områder

Lag tegninger: del i høy kvalitet, revider og få godkjenning umiddelbart, lagre
og distribuer.
Prøveutskrifter: reduser utskriftskostnader ved å dele og beskrive
korrigeringer direkte.
Styremøter: skriv opp, godkjenn, del og distribuer møtereferater, notater og
rapporter før møtet avsluttes.
Høyere utdanning: jobb som en kollokviegruppe, lagre alle bidrag, del via e-
post eller nettverksmappe, samarbeid eksternt.

Høy sikkerhet

Er du redd for at du ved et uhell skal dele konfidensiell informasjon som du har
vist på tavlen? Det trenger du ikke å være. Når et møte er ferdig, kan du velge
om du vil lagre innhold midlertidig eller permanent (via en USB-lagringsenhet
eller nettverksmappe), eller slette det permanent. Krav om PIN-
kodeautentisering hindrer at uautoriserte får ekstern tilgang. D5510 leveres
ferdig installert med antivirus-programvaren McAfee.



INTERAKTIV TAVLE D5510
HOVEDSPESIFIKASJONER

SKJERMPANEL

Panelstørrelse: diagonal: 55" bred (1 387 mm)
Skjermtype: LCD-skjerm
Bakgrunnslys: LED-system
Effektivt visningsområde (B x H): 1 209 x 680,4 mm
Oppløsning: maksimalt: 1 920 x 1 080
Farge: maksimalt: over 16 770 000 farger
Lysstyrke: maksimalt: 300 cd/m²
Sideforhold: 16 : 9
Kontrastforhold: 2 670 : 1
Pikseltetthet: 0,63 x 0,63 mm
Responstid: 6,5 ms (grå til grå, gj.sn.)
Visningsvinkel (h/v): 160°/160° (Kontrastforhold >= 10)

BERØRINGSSKJERM

Deteksjonssystem, elektronisk
penn:

lysregistreringsmetode

Beskyttelsesglass, tykkelse: ca. 2 mm (inkludert antirefleksbelegg)

GENERELT

Eksternt grensesnitt: visningsenhet: Mini D-SUB15pin x 2
skjermport
HDMI (HDCP) x 1
HDMI (PC) x 1
Andre: USB2.0 Type A x 2USB3.0
Type A x 1
Kablet LAN: 10BASE-T/100BASE-
T/1000BASE-T

Forbedrede egenskaper: Tekst OCR
IWB-skjermdeling til Ricoh UCS P3500
Nettverksmappe
Ekstern visning av nettleser
Marker med fingeren
Bilde i bilde (Picture in Picture)
zoom
gjenopprettingsfunksjon
ekstern delingsfunksjon
datalagringsskjema: PDF v1.4
Datalagring: USB-minne
E-postfunksjon
Utskriftsfunksjon

Mål (B x D x H): 1 360 x 125 x 830 mm
Vekt: 45 kg
Strømkilde: 100–240 V, 50/60 Hz

MILJØ

Lydeffektnivå (hele systemet): 40 dB
Strømforbruk: maksimalt: 180 W

hvilemodus: 58 W
Oppstartstid: 40 sek.
Gjenoppretting fra hvilemodus: 5 sek.
Driftstemperatur: 10°C–32°C
Driftsfuktighet: 15 % –80 % (ikke-kondenserende)
Høydegrense: lavere enn 2 000 m (over havet)

TILBEHØR

Oppstarts- og sikkerhetsveiledning, RGB-kabel, strømledning, 1 stk. penn
med batterier inkludert

TILLEGGSUTSTYR

Penn, Ekstern lisens, stativ

Lysstyrken avhenger av innsignalmodus og andre bildeinnstillinger.

USB med programvare for sikkerhet eller antivirus er ikke
kompatibelt.
Funksjonen for ekstern deling krever ekstern lisens. Påkrevd
linjehastighet via internett: min. 200 kbps, anbefalt over 512 Kbps.

ISO9001-sertifisert,
ISO14001-sertifisert,
ISO27001-sertifisert
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