MÖTESRUMSPAKET
Produktblad
• Starta upp ditt möte snabbt och enkelt
•	Trådlös effektivitet utan krångel
•	Lätt att växla mellan olika presentatörer

Det kan vara en riktig utmaning att snabbt och enkelt få igång
en presentation i mötesrummet. Våra skärmlösningar samt
presentationsystem gör att du enkelt och snabbt kan visa ditt
material med ett enda knapptryck.
Vårt mötesrumspaket består av en LED-skärm i 55 eller 65 tums
storlek samt ett system för trådlös och säker överföring av
presentationsmaterialet från din dator/surfplatta/mobil.
Vår extremt lättanvända lösning innebär slutet på krångel med
adaptrar och omständiga uppkopplingsmetoder. Skärmarna
levererar en fantastiskt bildskärpa vilket gör ditt innehåll extra
levande. Skärmen är imponerande anpassningsbar,
användarvänlig och utrustad med många inbyggda funktioner.
Njut av vår totalservice, från konsulttjänster och
systemkonfiguration till leverans och installation – allt från
samma leverantör.

MÖTESRUMSPAKET

Grundpaket 55/65”
Tillverkare

Toshiba

Modellnamn

TD-E553/TD-E653

Storlek

140 165 cm
(55”/65”) – (UHD 65”)

Upplösning

1080p/UHD

Ljusstyrka

400 cd/m2

Skärmdelning

Ja

Rekommenderad daglig
användning (timmar)

16/7

Designpaket 65/75”
Tillverkare

Sony

Modellnamn

FW-65XE8501/FW-75XE8501

Storlek

145 165 cm
(65”/75”)

Upplösning

UHD 4K

Ljusstyrka

450 cd/m2

Skärmdelning

Ja

Rekommenderad daglig
användning (timmar)

16/7

Presentationssystem
Modell

Barco ClickShare CS-100/CSE-200

Operativsystem

Windows 7/8/8.1/10 & v72 & 64 bit
Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra)
Android v5 & v6 & v7 (ClickShare app)
iOS 8, 9 & 10 (ClickShare app)

Video Output

1x HDMI

Antal källor samtidigt

1st/2st

Antal uppkopplade enheter

8st/16st

Fram rate

Upp till 30fps

Audio

Via HDMI, analogt 3,5mm, S/PDIF

För mer information, kontakta din lokala Toshiba-partner
Toshiba Tec Nordic AB
Box 1488, 171 28 Solna
Besöksadress:
Frösundaleden 2B, 169 70 Solna

Together Information är Toshibas vision för hur individer och organisationer
skapar, spelar in, delar, hanterar och visar idéer och information.
Visionen baseras på vår tro att riktigt framgångsrika organisationer är de
som kommunicerar sin information på det effektivaste sättet.
Vi gör det möjligt, tack vare en integrerad portfölj av industrispecifika
lösningar som alla speglar Toshibas engagemang för vår planets framtid.

Telefon
+46 8 734 46 00
Webbplats
www.toshibatec-tnd.com
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