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Usługi komunikacyjne



Zwiększ możliwości w Twoim biurze

Tablica interaktywna Ricoh D6510 pomoże Ci zmienić styl pracy w Twoim biurze. Tablica posiada 

narzędzia potrzebne do wymiany informacji, pomysłów i podejmowania wspólnych decyzji. Umożliwia 

pracę w czasie rzeczywistym z każdego miejsca, oszczędzając czas i koszty podróży. Dotykowy ekran o 

przekątnej 65 cali i pełna rozdzielczość HD umożliwiają współpracę z salami konferencyjnymi o różnej 

wielkości. Tablica D6510 zamieni Twoje codzienne spotkania w wydajne i pełne pomysłów sesje.

Poprawki w dokumencie nanoszone w różnych lokalizacjach i możliwość przeglądania stron internetowych

Wideokonferencje – tablica posiada wbudowane głośniki i mikrofon oraz kamerę Ricoh (opcja)

Integracja z usługami wideokonferencyjnymi Ricoh: UCS i UCS Advanced oraz Skype ™ for Business

Opcjonalnie dwa kontrolery OPS: z systemem operacyjnym i aplikacją Ricoh oraz bez systemu operacyjnego

Oprogramowanie Streamline NX (SLNX) Ricoh umożliwia bezpieczny dostęp do urządzeń z czytnikami kart i

wysyłanie wiadomości e-mail oraz wydruk materiałów tworzonych na tablicy



Usprawnij pracę zespołową

Pracuj w dowolnym miejscu i o każdej porze 

Rozwijaj współpracę zespołową dzięki możliwości zdalnego 
udostępniania dokumentów w czasie rzeczywistym. 
Wbudowane głośniki, mikrofon oraz kamera Ricoh (opcja) w 
tablicy D6510, umożliwiają przeprowadzenie wideokonferencji i 
integrację z usługami Ricoh UCS oraz Skype™ for Business.

Jednolity system współpracy 

Możesz ulepszyć komunikację i ujednolicić pracę zespołową 
podczas spotkań i prezentacji. Tablica D6510 posiada 
wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, który zapewni Ci 
przestrzeń potrzebną do dzielenia się pomysłami. 
Wielodotykowy ekran wykorzystuje technologię 
ShadowSense™, która pozwala precyzyjnie dodawać 
komentarze.

Bezpieczna i prosta w obsłudze

Tablica D6510 została zaprojektowana z myślą o prostej obsłudze 
dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz możliwości wyboru między 
kontrolerem Ricoh lub kontrolerem bez systemu operacyjnego. 
Dodatkowo, opcjonalna integracja SLNX ułatwia prosty i 
bezpieczny dostęp do urządzeń z czytnikiem kart, dostęp do 
poczty elektronicznej i drukowanie dokumentów z komentarzem.

Dostosowana do Twoich potrzeb

Dzięki szerokiej gamie połączeń, tablica D6510 umożliwia płynną 
integrację z innymi urządzeniami. Łączność ze smartfonami i 
tabletami za pomocą Bluetooth, wiele portów USB do 
podłączania innych urządzeń, a także przeglądanie stron 
internetowych sprawią, że praca będzie dla Ciebie dużą 
przyjemnością.



Tablica interaktywna RICOH D6510
SPECYFIKACJA GłÓWNA

Wyświetlacz panela

Rozmiar panela: Przekątna: 65 cale (1 638,96 mm)
Typ ekranu: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Podświetlenie: System LED
Efektywny obszar wyświetlania
(szer.x wys.):

1 428,4 mm x 803,5 mm

Rozdzielczość: Maksymalnie: 1,920 x 1,080
Kolor: Maksymalnie: Ponad 1 070 000 000

kolorów
Jasność: Maksymalnie: 350 cd/m²
Proporcje obrazu: 16 : 9
Współczynnik kontrastu: 4 000 : 1
Rozmiar piksela: 0,744 x 0,744 mm
Szybkość reakcji: 8 ms (szary do szarego, średnio)
Kąt widzenia (H/V): 178°/178° (Współczynnik kontrastu

>= )
Szkło ochronne: Grubość: 3 mm

Antyrefleksyjna: AG pre-treated

PANEL DOTYKOWY

Technologia dotykowa: ShadowSense™
Punkt kontaktu: 10 punktowy (tylko ekran tablicy)

4 punktowy (z opcją kontrolera Ricoh)
Rozdzielczość panela: 1 920 x 1 080
Precyzja: +/- 6,5 mm w obszarze panelu
Pisak dotykowy: >= 10 mm
Wyjście: USB 2.0 (typ B)
Wykrywanie systemu
elektronicznego pisaka:

Metoda przechwytywania światła

OS: Multi touch (Windows 7 Home
Premium, Windows 7 Ultimate,
Windows 7 Professional, Windows
8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows
8/8.1 Enterprise, Windows Embedded
8 Standard, Windows 10 Home,
Windows 10 Pro, Windows 10 IOT,
Windows Embedded 7 Standard),
Single touch (Windows 7 Home Basic,
Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12)

OGÓLNE

Interfejs (wejście): Wideo (VGA, HDMI, DVI-D,
DisplayPort™), Audio (jack 3.5 mm)

Interfejs (wyjście): Wideo (DisplayPort™), Audio (wyjście
głośnikowe), Control (USB2.0 Type B)

Mikrofon: Wbudowany mikrofon
Funkcje rozszerzone: Tekst OCR, Wyświetlanie obrazu z

podłączonego Ricoh UCS P3500,
Katalog sieciowy, Zdalny podgląd
www, Podkreślanie informacji palcem,
Powiększanie, Funkcje zdalnego
udostępniania, Formularz zapisywania
danych (PDF v1.4), Zapisywanie
danych (Pamięć USB), Zdalne
sterowanie PC, Konfiguracja skrzynki
e-mail, Drukowanie

Wbudowany głośnik: 12 W x 2
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1 546 x 154 x 888 mm
Waga: Urządzenie główne: 57 kg

Pełna konfiguracja: 60 kg
Źródło zasilania: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Sterowanie: RS-232C (PC-control)

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 350 W
Tryb uśpienia: 0,5 W

Zakres temepratury pracy: 0°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy: 10% - 90%

W ZESTAWIE

Kabel zasilajacy, Instrukcja "Quick Guide", kabel VGA, pilot, kabel USB,
Instrukcje obsługi, Półka na pisak, śrubki do półki na pisak, Bluetooth
Dongle, kabel HDMI

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 © 2017 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


