
RICOH Interactive
Whiteboard D5520

Usługi komunikacyjne



Zawsze i wszędzie możesz dzielić się swoimi
pomysłami

Tablica interaktywna Ricoh D5520 wyposażona jest w narzędzia potrzebne do pracy zespołowej. 

Niezależnie od tego czy jesteś w biurze, czy pracujesz w domu, tablica D5520 w łatwy sposób daje 

możliwość uczestniczenia w spotkaniu lub pracy nad ważnym projektem. Uczestnicy spotkania mogą 

dzielić się plikami i komentować dokumenty. Tablica z 55-calowym ekranem dotykowym nadaje się 

idealnie do małych i średnich sal konferencyjnych i wykładowych.

Współpraca nad dokumentem różnych osób i możliwość przeglądanie stron internetowych

Z wbudowanymi głośnikami i mikrofonem, tablica jest przystosowana do wideokonferencji, a jej funkcjonalność

można rozszerzyć po dodaniu wysokiej klasy kamery firmy Ricoh (opcja)

Integracja z systemami do wideokonferencji Ricoh: UCS i UCS Advanced oraz Skype ™ for Business

Prosta obsługa z dwiema opcjami kontrolera: oryginalna wersja Ricoh i darmowy system operacyjny

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

wysyłanie poczty e-mail oraz wydruk materiałów zapisanych na tablicy



Wspólna współpraca

Usprawnij pracę zespołową 

Narzędzia ułatwiające współpracę, powodują, że organizacja 
spotkania i udostępnienie dokumentów nie sprawia żadnego 
problemu. Wbudowane głośniki, mikrofon oraz wysokiej jakości 
kamera Ricoh (opcja) w tablicy D5520, umożliwiają 
przeprowadzenie wideokonferencji oraz integrację z usługami 
UCS i Skype ™ for Business firmy Ricoh.

Łatwa współpraca

Tablica interaktywna daje możliwość zwiększenia wydajności i 
zaangażowania całego zespołu podczas tworzenia ważnych 
projektów. Tablica D5520 posiada wyświetlacz o wysokiej 
rozdzielczości, który zapewni Ci przestrzeń potrzebną do 
dzielenia się pomysłami. 10-punktowy wielodotykowy ekran z 
technologią ShadowSense™, pozwala precyzyjnie dodawać 
komentarze do dokumentów.

Dostosowana do Twoich potrzeb

Dzięki szerokiej gamie podłączeń, tablica D5520 umożliwia 
podłączenie różnych urządzeń. Łączność ze smartfonami i 
tabletami za pomocą Bluetooth, wiele portów USB do 
podłączania sprzętów, a także przeglądanie stron internetowych 
sprawią, że praca będzie dla Ciebie dużą przyjemnością.

Bezpieczna i prosta w obsłudze

Tablica D5520 została zaprojektowana z myślą o prostej obsłudze 
dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz możliwości wyboru między 
kontrolerem Ricoh lub darmowym systemem operacyjnym. 
Dodatkowo, opcjonalna integracja SLNX ułatwia prosty i 
bezpieczny dostęp do urządzeń z czytnikiem kart, dostęp do 
poczty elektronicznej i drukowanie opisywanych dokumentów.



RICOH Interactive Whiteboard D5520
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

Wyświetlacz panela

Rozmiar panela: Przekątna: 54,64 cale (138,7 mm)
Typ ekranu: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Podświetlenie: System LED
Efektywny obszar wyświetlania
(szer.x wys.):

1 209,6 mm x 680,4 mm

Rozdzielczość: Maksymalnie: 1,920 x 1,080
Kolor: Maksymalnie: Ponad 16 700 000

kolorów
Jasność: Maksymalnie: 450 cd/m²
Proporcje obrazu: 16 : 9
Współczynnik kontrastu: 1 100 : 1
Rozmiar piksela: 0,63 x 0,63 mm
Szybkość reakcji: 12 ms (szary do szarego, średnio)
Szkło ochronne: Grubość: 3 mm

Antyrefleksyjna: AG pre-treated

PANEL DOTYKOWY

Technologia dotykowa: ShadowSense™
Punkt kontaktu: 10 punktowy (tylko ekran tablicy)
Rozdzielczość panela: 1 920 x 1 080
Pisak dotykowy: >= 10 mm
Wyjście: USB 2.0 (typ B)
Wykrywanie systemu
elektronicznego pisaka:

Metoda przechwytywania światła

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.): 1 345 x 119 x 770 mm
Waga: Urządzenie główne: 43 kg

Pełna konfiguracja: 46 kg
Źródło zasilania: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Sterowanie: RS-232C (PC-control)

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 255 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 sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów
eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

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
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