MØTEROMSLØSNINGER FRA EBRU
salg@ebru.no | 55 08 08 15

Løsning
Vi har valgt å bygge våre møteromsløsninger på Skype Room System, med løsninger fra Logitech,
Polycom, Lenovo, Samsung, HP og Microsoft Surface. På denne måten kan vi skreddersy løsninger
for møterom i alle størrelser med samme kjente arbeidsflate. Vi kan også tilby møterom med
telefonlinjer gjennom vår samarbeidspartner Phonect AS.
Ta kontakt med vår salgsavdeling for ytterligere informasjon og demonstrasjon av våre løsninger.

ThinkSmart Hub 500
En smartere måte å samarbeide på
ThinkSmart Hub 500 er et brukervennlig alt-i-ett Skype Room
System som er lett å installere og gjør møter mer effektive. Start
presist hver gang, med bare et fingertrykk. Hør alle klart og
tydelig. Og se hva denne forskjellen har å si for produktiviteten –
og bunnlinjen.

ENKLERE FOR SKYPE ROOM SYSTEM

Møter er tidkrevende nok om du ikke også skal slite med å få teknologien til å virke.
Med ThinkSmart Hub 500 unngår du kostbare forsinkelser. I og med at lyd og video allerede er
tilkoblet, trenger du bare å trykke på en knapp, så kan møtet starte.
En viktig del av Hub 500 er den stilige og flekkavstøtende antirefleksskjermen. Den kan roteres
360°. Det betyr at hvem som helst innen rekkevidde kan ta og gi kontroll øyeblikkelig slik at møter
kjører smidigere
Smart Hub gir deg alle tilkoblingsmulighetene du kan ønske deg, inkludert 2 HDMI utganger, 1
HDMI inngang, tre USB-porter, Gigabit Ethernet og hodetelefonutgang.
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Samsung Public Display

Samsungs displayer i Q-serien leverer innhold med visuell slagkraft samtidig som de er mer
effektive i drift.
Displayene har en UHD-bildekvalitet som gir et innbydende og minneverdig visningsmiljø.
I tillegg blir de omhyggelig testet og sertifisert for å sikre døgnkontinuerlig ytelse.

Modell

Samsung QB75N

Samsung QB65H

Samsung QB55N

Størrelse

75"

65"

55"

Farge

Svart

Svart

Ikke-glanset svart

Oppløsning

3840 x 2160

3840 x 2160

3840 x 2160

Skjermformat

4K UHD (2160p)

4K UHD (2160p)

4K UHD (2160p)

Motion Enhancement-teknologi

60 Hz Refresh Rate

60 Hz Refresh Rate

60 Hz Frame Rate

Videogrensesnitt

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI-portantall

2 porter

2 porter

2 porter

Konnektivitet

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi, LAN, Bluetooth

PC-grensesnitt

DVI

DVI, DisplayPort

DVI

Bakgrunnsbelysningsteknologi

Direktebelyst LED

Kantbelyst LED

Kantbelyst LED

Bildets sideforhold

16:09

16:09

16:09

USB

2 porter

2 porter

2 porter

Dimensjoner (BxDxH) - uten stativ

168.46 x 6.04 x 96.67 cm

145.61 x 3.76 x 83.56 cm

Vekt

38 kg

22.8 kg

17.4 kg

Serier

QBH Series

QBH Series

QBN Series

Kontrastforhold

6000:01:00

4700:01:00

4700:01:00

Lysstyrke

350 cd/ m²

300 cd/ m²

350 cd/ m²

Synsvinkel

178 grader

178 grader

178 grader

Synsvinkel (loddrett)

178 grader

178 grader

178 grader

Svartid

8 ms

8 ms

8 ms
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Polycom Studio

Med 120 graders synsfelt, automatisk sporing av møtedeltagere, 4K oppløsning, blåtann og USB
tilkobling er Polycom Studio perfekt for små møterom. Overlegen lyd gjennom seks høyttalere og
enkel administrasjon over wifi.
Polycom Studio er laget for å fungere optimalt sammen med samhandlingsplattformer som
Microsoft Teams, Skype for Business og Zoom.

Garanti
Polycom Studio leveres med ett års
Return and Replace (RTF) garanti som
standard.
Denne kan utvides til Limited Lifetime
garanti i to nivåer.
Limited lifetime RTF 10 dg
Limited lifetime RTF NBD
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Logitech Rally
Logitech Rally leverer video av studiokvalitet, enestående
stemmeklarhet og RightSense™-automatisering for bedre møter
med videokonferanseprogrammer som fungerer med USB-enheter
som for eksempel Google Hangouts Meet, Microsoft Skype® for
Business, Microsoft Teams og Zoom.
Rally kan enkelt og elegant integreres i mellomstore og store rom
med modulær lyd, gjennomtenkt kabelføring og førsteklasses
utførelse.

FORBEDRET BRUKEROPPLEVELSE
Logitech RightSense™er en serie av teknologier, som er integrert i Rally. De automatiserer prosesser for å
gi en bedre brukeropplevelse. RightSight™ tilbyr perfekt, automatisk innramming av deltakere uansett hvor
langt unna objektivet de er. RightLight™ prioriterer ansikter over omgivelser for å gjengi mer naturlige
hudtoner, og RightSound™ forbedrer stemmekvaliteten ved å undertrykke bakgrunnsstøy, auto-justere
stemmenes volumnivåer og fokusere på aktive høyttalere for å levere bedre møter – helt automatisk!

Varianter
Logitech Rally Standard
Logitech Rally Plus
Rally Plus leveres med to høyttalere og to mikrofoner.
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ClickShare CSE-200
Trådløs presentasjon for små og mellomstore møterom

Trådløs tilkobling til skjerm i møterommet.
Opptil to brukere på skjermen samtidig
Dele fra bærbar PC, nettbrett eller telefon.
Økt sikkerhet
Sentral styring
Leveres med to knapper
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Status og Booking skjerm for møterom
Enkel og visuell oversikt over status og fremtidig tilgjengelighet for bedriftens ressurser
Skjermen viser tydelig status for møterommet ved farge på skjermen og led lys på siden.
Fremtidige møter vises som en liste og det er mulig å booke møterommet direkte på skjermen.
Dersom møterommet man står ved er opptatt kan man enkelt sjekke status for andre møterom og
booke disse direkte fra skjermen man står ved slik at minst mulig tid går bort i å lete etter ledige
møterom.

Ta gjerne kontakt med oss for demonstrasjon av booking skjerm.

Tilbehør til bookingskjerm
Driftsavtale (dekker lisens og vedlikehold):
Veggfeste:
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