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Zmień sposób współpracy

W dzisiejszym biznesie potrzebna jest większa elastyczność i mobilność, aby przedstawić swoje pomysły, 

a interaktywna komunikcja jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. D2200 to tablica, którą możesz 

ustawić w dowolnym miejscu, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla małych grup roboczych. 

Największą jej zaletą jest możliwość zdalnej współpracy z tablicami interaktywnymi oraz połączenie z 

urządzeniami mobilnymi poprzez Bluetooth, sieć Wi-Fi, HDMI i Display Port. Dzięki tablicy interaktywnej 

D2200 szybko i bez problemu przekażesz informacje.

Niewielkie rozmiary - przekątna 22 cale oraz możliwość korzystania przez kilku użytkowników jednocześnie 

Unikalna i prosta w obsłudze, zapisywanie i udostępnianie informacji

Szybka łączność z interaktywnymi tablicami i urządzeniami mobilnymi

Wbudowana kamera, mikrofon oraz głośniki umożliwiają uruchomienie wideokonferencji

Nie wymaga instalacji oprogramowania i natychmiast gotowa do pracy po uruchomieniu



Mobilna tablica dla Twoich pomysłów

Szybka łączność

Tablica interaktywna Ricoh D2200 została 
zaprojektowana tak, aby pomóc Ci się rozwijać i 
dzielić swoimi pomysłami z jak największą 
publicznością. Dzięki unikalnemu interfejsowi 
użytkownika i możliwości przenoszenia tablicy, 
masz możliwość większej współpracy niż 
kiedykolwiek wcześniej. Jeśli potrzebujesz tablicy 
interaktywnej, aby połączyć się z małymi grupami, 
to tablica D2200 pomoże Ci dotrzeć do nich, a 
także rozszerzyć swoje możliwości komunikacji.

Możesz zrobić więcej

Dzięki szybkiej konfiguracji i prostej obsłudze, 
możesz zająć się funkcjami, dzięki którym 
publiczność będzie pod wrażeniem. Połączenie 
wideokonferencyjne oraz funkcja 
współdzielenia dla zdalnych prezentacji, to tylko 
niektóre zalety. Jeśli nie ma dostępnych sal 
konferencyjnych lub chcesz po prostu innej 
opcji dla swoich pomysłów, to bez problemu 
przekażesz informacje w sposób interaktywny.

Inteligentniejsze urządzenia mobilne

Możesz bezproblemowo połączyć się z innymi 
tablicami interaktywnymi, ale także z urządzeniami 
mobilnymi dla współdzielenia informacji lub 
zdalnej edycji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, 
że będziesz bardziej interaktywny, Twoje pomysły  
i prezentacje będą prezentowane w ciekawszy i 
bardziej funkcjonalny sposób. 



Tablica interaktywna RICOH D2200
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

WYŚWIETLACZ PANELA

Przekątna 21,5" cali (546 mm) 
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
System LED
475,2 mm x 267,3 mm

Maksymalnie: 1,920 x 1,080

Przekątna ekranu:
Typ ekranu:
Podświetlenie:
Efektywny obszar wyświetlania 
(szer.x wys.):
Rozdzielczość:
Kolor: Maksymalnie: Ponad 16 700 000

kolorów
Jasność: Maksymalnie: 250 cd/m²
Proporcje obrazu: 16 : 9
Współczynnik kontrastu: 1 000 : 1
Pixel pitch: 0,2475 x 0,2475 mm
Szybkość reakcji: 14 ms (szary do szarego, średnio)
Kąt widzenia (H/V): 178°/178° (Współczynnik kontrastu >=

12)

PANEL DOTYKOWY

Technologia dotykowa: Czujniki na podczerwień
Punkt kontaktu: 4 punktowy (tylko ekran tablicy)
Precyzja: +/- 2 mm w obszarze panelu

OGÓLNE

Interfejs (wejście): 
Interfejs (wyjście): 
Interfejs (inne):
Kamera:
Mikrofon:
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
Waga:
Źródło zasilania:

Wideo: VGA, HDMI, Display Port 
Wideo: HDMI
USB2.0 Type-A x 3
Szerokokątna kamera HD
Wbudowany mikrofon
570 x 385 x 62 mm
5,3 kg
100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Poziom głośności dźwięku
(system kompletny):

Mniej niż 40 dB

Pobór mocy: Maksymalnie: 65 W
Tryb uśpienia: 5 W

Czas powrotu do stanu gotowości
z trybu oczekiwania:

5 sekund

Zakres temepratury pracy: 0°C - 32°C
Wilgotność podczas pracy: 10% - 80%

W ZESTAWIE

Instrukcja użytkownika/Podręcznik (Podręcznik uruchomienia), 

kabel RGB (VGA), kabel zasilający 220V, Zasilacz AC

OPCJE

Licencja zdalna

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh.pl
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