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Bevezető
A Ricoh interaktív táblái segítségével a dolgozók az 

együttműködés új formáját ismerhetik meg. Nem 

számít, hogy az irodában tartózkodik, úton van 

vagy otthonról dolgozik, az interaktív tábláknak 

köszönhetően könnyedén csatlakozhat, és ötleteivel 

hozzájárulhat a megbeszélésekhez és ötletelésekhez.

Akárhol is legyen a megbeszélés, létezik az adott helynek megfelelő Ricoh 

interaktív tábla.  

A méreteiket úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljenek a kis, közepes és 

nagy méretű tárgyalók követelményeinek. A szűkös terekhez tökéletes, 

interaktív táblaként vagy érintőkijelzős digital signage megoldásokként 

is használható, sokoldalú 32 hüvelykes táblától a nagy tárgyaló- és 

konferenciatermekhez készült, extra nagy méretű, 86 hüvelykes modellig a 

különböző helyiségek méretének megfelelő megoldások közül választhat.
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A választék áttekintése

Termék
jellemzők

Ricoh D3210 Ricoh D5520 Ricoh D6510 Ricoh D7500 Ricoh D8600

Képernyő 31.5 hüvelykes Full HD 55 hüvelykes Full HD 65 hüvelykes Full HD 75 hüvelykes Ultra HD 4K 85,6 hüvelykes Ultra HD 4K

Vezérlő Opcionális: Standard/Smart Opcionális: Standard/Smart Opcionális: Standard/Smart Opcionális: Standard/Smart Opcionális: Standard/Smart

Többérintéses pontok
Panelkapacitás: 10
IWB-alkalmazás: 4

Panelkapacitás: 10
IWB-alkalmazás: 4

Panelkapacitás: 10
IWB-alkalmazás: 4

Panelkapacitás: 10
IWB-alkalmazás: 4

Panelkapacitás: 10
IWB-alkalmazás: 4

Mikrofon / Hangszórók Beágyazott – csak hangszóró Beágyazott Beágyazott Beágyazott Beágyazott – csak hangszóró

Bluetooth audio Igen (a vezérlőben) Igen (a vezérlőben) Igen (a vezérlőben) Igen (a vezérlőben) Igen (a vezérlőben)

Hálózat GigE és Wifi GigE és Wifi GigE és Wifi GigE és Wifi GigE és Wifi

Tükröződésmentes kijelző Igen Igen Igen Igen Igen

Érintéstechnológia Kapacitív (PCAP) ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ (2. generációs)

Műveletek
Rajzolás ujjal vagy érintőtollal 

(tartozék).
Törlés tenyérmozdulattal.

Rajzolás ujjal vagy érintőtollal. 
Törlés érintőtoll radírral vagy 

tenyérmozdulattal.

Rajzolás ujjal vagy érintőtollal. 
Törlés érintőtoll radírral vagy 

tenyérmozdulattal.

Rajzolás ujjal vagy érintőtollal. 
Törlés érintőtoll radírral vagy 

tenyérmozdulattal.

Rajzolás ujjal vagy érintőtollal 
(tartozék). Törlés érintőtoll radírral 

vagy tenyérmozdulattal.

Videokonferencia
Kész (más gyártó kamerája 

szükséges). További szoftver 
telepítését és licencet igényelhet.

Kész (opcionális kamera). Kiegészítő 
szoftver telepítésére és licencre 

lehet szükség.

Kész (opcionális kamera).  
Kiegészítő szoftver telepítésére és 

licencre lehet szükség.

Kész (opcionális kamera).  
Kiegészítő szoftver telepítésére és 

licencre lehet szükség.

Kész (opcionális kamera más 
gyártótól). További szoftver 

telepítését és licencet igényelhet.

Környezet Hordozható / szűk terek Kis méretű tárgyalók / nyitott terek Közepes / nagy méretű tárgyalók
Nagy méretű tárgyalók / 

tanácstermek
Tanácstermek / előadótermek
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Tegye hatékonyabbá a 
munkavégzést a Ricoh 
interaktív tábláinak 
választékával
Dolgozzon hatékonyabban, legyen több eredményes tárgyalása, 

és készítsen lenyűgöző prezentációkat a Ricoh interaktív tábláival. 

Fedezze fel a mindent az egyben 
tartalmazó együttműködési eszközt

Egyszerű választás. A Ricoh integrált, mindent az egyben 

tartalmazó (nagy felbontású képernyő, kamera, beépített 

hangszóró és mikrofon) megoldása egyszerűbben beállítható 

és használható, mint egy több részegységből álló rendszer.

• Megoldások kis, közepes és nagy méretű tárgyalókhoz

• Nagy felbontású kijelző különböző képernyőméretekkel

• Az opcionális kamera, valamint a beépített hangszóró és mikrofon segítségével virtuális 

megbeszélések is tarthatók

• Az egyszerű használhatósága és egységes szemléletmódja miatt az alkalmazottak is 

könnyedén használhatják

• Támogatott szolgáltatások: UCS, UCS Advanced, Crestron és Skype for Business

Könnyű kapcsolatfelvétel távoli helyekkel

A Ricoh interaktív tábláinak köszönhetően az 

eltérő helyen tartózkodó személyek ugyanúgy 

kommunikálhatnak és dolgozhatnak együtt, mintha 

ugyanabban a tárgyalóban lennének.

• Gyorsítja a döntéshozatalt és javítja a vállalat  

rugalmasságát

• Együttműködés különböző helyszíneken és országokban tartózkodó kollégákkal, partnerekkel 

és ügyfelekkel

• Tartalom egyidejű megosztása és jegyzetelés több képernyőn

• Akár 20 Ricoh interaktív tábla is csatlakoztatható az intraneten keresztül

• Csökkennek az utazási kiadások és a szén-dioxid kibocsátás, illetve megnő a dolgozók hatékonysága
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Védje meg adatait

A kereskedelmi adatok védelme érdekében a 

Ricoh interaktív táblái támogatják a Streamline 

NX®-et, így a dokumentumok biztonságosan 

nyomtathatók és küldhetők el e-mailben.

• Bizalmas adatok védelme és üzleti titoktartás

• A Ricoh nyomtatókkal megegyező, biztonságos, kártyaalapú hitelesítési rendszer

• A dokumentumokat csak a létrehozójuk nyomtathatja és küldheti el e-mailben

• A képernyő tartalma automatikusan törlődik kilépéskor

Csak állítsa be, és lásson neki

Az alkalmazottaknak tetszeni fog ez az egyszerű technológia. A Ricoh interaktív táblái  könnyen beállíthatók és 

használhatók: csak csatlakoztassa egy PC-hez, táblagéphez vagy okos telefonhoz, és kezdjen el dolgozni.

• Nincs szükség szoftver telepítésére vagy a képernyő kalibrálására

• A nagy felbontású kijelző valóban magával ragadó élményt jelent

• Egyszerűen csatlakoztassa egy számítógéphez, táblagéphez vagy okos telefonhoz, 

és kezdjen el dolgozni

• A vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően a Ricoh interaktív táblái helyiségek 

között is mozgathatók

• Az USB- és videobemenetek segítségével a külső tartalmak könnyen megoszthatók

• Osszon meg dokumentumokat, mutasson be diákat és böngésszen a weben

Pontos kezelés kézzel

A Ricoh tízpontos többérintéses kijelzőjével jegyzeteket  

készíthet tervekre, rajzokra és más dokumentumokra,  

amiket megoszthat kereshető dokumentumként.

• Többérintéses kezelés támogatása kézzel és érintőtollal

• Rajzolás és jegyzetelés 20 színben és 4 vastagsággal

• Az érintőképernyő segít, hogy az előadó az előadásmódra koncentrálhasson

• Kézzel írott jegyzetek menthetők kereshető OCR-tartalomként

• Dokumentumok mentése, nyomtatása és küldése e-mailben közvetlenül az interaktív tábláról
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Ricoh IWB D3210
Használja ki teljes mértékben a kis helyekben rejlő lehetőségeket ezzel a 

kiváló minőségű, sokoldalú technológiával!

A Ricoh Interactive Whiteboard D3210 ideális választás a kisebb konferenciatermekhez. A kommunikáció 

megkönnyítésére, a gondolkodás ösztönzésére és a produktivitás javítására tervezett D3210 sokoldalúan erőteljes 

és dinamikusan tájolható, hogy ideális megoldást nyújtson a "tárgyalóterem" piac, az ingatlanügynökségek, 

autókereskedések, építészek és tervezők számára - hogy csak néhány példát felsoroljunk.

• Tökéletes több felhasználó számára kisebb tárgyalótermekben

• Intuitív felhasználói felülete könnyen használható – csak kösse 

össze, kapcsolja be és csatlakozzon

• Egyedülálló lapozási funkció az asztali interakcióhoz (csak Ricoh 

standard vezérlő esetén) 

• Kompatibilis a Ricoh standard és okos vezérlőivel, így biztosítva a 

testreszabható funkcionalitást

• Egyedülállóan sokoldalú felszerelési lehetőségek – függőlegesen 

vagy vízszintesen – plusz 180°-os érintőképernyő forgatás

• Stílusos kivitel fehérben és feketében (2 színben kapható)

SOKOLDALÚ 
FELSZERELÉSI 
LEHETŐSÉGEK

RICOH 
STANDARD / 

OKOS VEZÉRLŐK 
TÁMOGATÁSA

VALÓS IDEJŰ 
TÁVOLI 

MEGOSZTÁS

KÉZÍRÁS 
FELISMERÉSE, 

OCR

A TERMÉK JELLEMZŐI
OKOS 

ESZKÖZ 
CSATLAKOZÁS

INTERAKTÍV 
SZOFTVER ÉS 

ALKALMAZÁSOK

Egyes funkciókat csak a Ricoh standard vezérlők támogatnak



o.7

Interaktív táblák választéka

Ricoh IWB D5520
Jobb együttműködés az ötletek megosztásával bárhol, bármikor

Dolgozzon együtt hatékonyan az egész csapat a megbeszéléseken és ötleteléseken.

A Ricoh IWB D5520 kiemelkedő képtisztaságot kínál a Full HD érintőképernyőnek köszönhetően. Csatlakozási 

lehetőségek széles választéka teszi lehetővé, hogy számtalan készülékkel kapcsolatot létesíthessen. A készülék 

Bluetooth-kompatibilis audióval és több USB porttal rendelkezik hardver eszközök, például billentyűzet 

csatlakoztatásához. Az interneten közvetlenül a képernyőről böngészhet. 

• Mindent az egyben tartalmazó együttműködési eszköz 

dokumentumjegyzetelési és webböngészési funkcióval

• Beépített hangszóró/mikrofon és Ricoh kamera (opcionális) segíti a 

virtuális megbeszéléseket

• Beépül a Ricoh videokonferencia-szolgáltatásaiba: UCS /UCS 

Advanced és Skype™ for Business

• Válassza a Smart vezérlő és a Standard vezérlő közül a szervezete 

számára legjobb megoldást 

• A Ricoh Streamline NX (SLNX) hozzáadása lehetővé teszi a 

biztonságos, kártyaalapú hozzáférést az eszközökhöz, és az interaktív 

táblán készített anyagok nyomtatását és küldését e-mailben

RUGALMAS ÉS 
TESTRE SZABHATÓ 

VIDEO-
KONFERENCIA

VALÓS IDEJŰ 
TÁVOLI 

MEGOSZTÁS

KÉZÍRÁS 
FELISMERÉSE, 

OCR

A TERMÉK JELLEMZŐI
OKOS 

ESZKÖZ 
CSATLAKOZÁS

INTERAKTÍV 
SZOFTVER ÉS 

ALKALMAZÁSOK

Egyes funkciókat csak a Ricoh standard vezérlők támogatnak
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Újítsa meg munkastílusát, alakítsa át a csapatmunkát

A Ricoh IWB D6510 a mindent egyben tartalmazó együttműködési megoldás, amelyre szervezetének szüksége van.

Jobb kommunikációt és egységesebb csapatmunkát tesz lehetővé a megbeszélések és előadások alatt.

A D6510 nagy felbontású kijelzővel rendelkezik, amelyen bőségesen van hely az ötletek megosztására.

A többérintéses képernyő ShadowSense™ technológiát alkalmaz, amelynek segítségével pontos

jegyzeteket készíthet a dokumentumokra, és érthetően feltüntetheti ötleteit.

• Beépített hangszóró/mikrofon és Ricoh kamera (opcionális) segíti a 

virtuális megbeszéléseket

• Beépül a Ricoh videokonferencia-szolgáltatásaiba: UCS /UCS 

Advanced és Skype™ for Business

• Válassza a Smart vezérlő és a Standard vezérlő közül a szervezete 

számára legjobb megoldást 

• A Ricoh Streamline NX (SLNX) hozzáadása lehetővé teszi a 

biztonságos, kártyaalapú hozzáférést az eszközökhöz, és az 

interaktív táblán készített anyagok nyomtatását és küldését 

e-mailben

SOKOLDALÚ, 
ILLESZKEDIK 

A KÜLÖNFÉLE 
KÖRNYEZETEKHEZ

VIDEO-
KONFERENCIA

VALÓS IDEJŰ
TÁVOLI

MEGOSZTÁS

KÉZÍRÁS
FELISMERÉSE, 

OCR

A TERMÉK JELLEMZŐI
OKOS

ESZKÖZ
CSATLAKOZÁS

INTERAKTÍV
SZOFTVER ÉS

ALKALMAZÁSOK

Ricoh IWB D6510

Egyes funkciókat csak a Ricoh standard vezérlők támogatnak
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Ricoh IWB D7500
Emelje magasabb szintre a csapatmunkát a gördülékeny együttműködésnek 

köszönhetően.

A Ricoh IWB D7500 bárhol, bármikor lehetővé teszi a csapatmunkát. Osszon meg dokumentumokat valós időben, és 

bocsássa minden csapattag rendelkezésére az eszközöket, amelyekkel hozzájárulhatnak a megbeszéléshez. A beépített 

hangszórónak és mikrofonnak, valamint a nagy teljesítményű Ricoh kamerának (opcionális) köszönhetően a D7500 

készen áll a videokonferenciákra, és beépül a Ricoh UCS szolgáltatásokba és a Skype™ for Business alkalmazásba.

• Beépített hangszóró/mikrofon és Ricoh kamera (opcionális) segíti a virtuális megbeszéléseket

• Beépül a Ricoh videokonferencia-szolgáltatásaiba: UCS /UCS Advanced és Skype™ for Business

• Válassza a Smart vezérlő és a Standard vezérlő közül a szervezete számára legjobb megoldást

• A Ricoh Streamline NX (SLNX) hozzáadása lehetővé teszi a biztonságos, kártyaalapú hozzáférést az eszközökhöz, 

és az interaktív táblán készített anyagok nyomtatását és küldését e-mailben

4K HD 
KIJELZŐ

VIDEO-
KONFERENCIA

VALÓS IDEJŰ
TÁVOLI

MEGOSZTÁS

KÉZÍRÁS
FELISMERÉSE, 

OCR

A TERMÉK JELLEMZŐI
OKOS

ESZKÖZ
CSATLAKOZÁS

INTERAKTÍV
SZOFTVER ÉS

ALKALMAZÁSOK

Egyes funkciókat csak a Ricoh standard vezérlők támogatnak
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Ricoh IWB D8600
Nagyobb felbontás. Nagyobb képernyő. Nagyobb interaktivitás.

A Ricoh IWB D8600 kiemelkedő képtisztasága vonzza a tekintetet és gyorsítja az értelmezést. A gyönyörűen 

megalkotott, könnyen használható és korszerű funkcionalitással rendelkező dinamikus kijelzőpanel az egylépéses 

megoldás nagyobb terekhez. A második generációs ShadowSense és az érintőtoll pontosabb és egyenletesebb 

írási élményt nyújt. Az opcionális csatlakozó dobozzal a D8600-hoz kártyaolvasó is csatlakoztatható, és a 

panel elülső részén lévő USB portokat is bővítheti. A kivitelt a rejtett vezetékek teszik vonzóbbá, a tábla pedig 

beágyazható a kijelzőbe.

4K HD 
KIJELZŐ

VIDEO-
KONFERENCIA

VALÓS IDEJŰ
TÁVOLI

MEGOSZTÁS

KÉZÍRÁS
FELISMERÉSE, 

OCR

A TERMÉK JELLEMZŐI
OKOS

ESZKÖZ
CSATLAKOZÁS

INTERAKTÍV
SZOFTVER ÉS

ALKALMAZÁSOK

Egyes funkciókat csak a Ricoh standard vezérlők támogatnak

• Kiváló tulajdonságokkal rendelkező, 4K kijelző árnyékérzékeléssel a 

még pontosabb képalkotásért és többérintéses érzékelésért

• Nagy méretű 86 hüvelykes képernyő, ideális tanácstermekhez, 

konferenciatermekhez, előadókhoz, tantermekhez és kiállítóterekhez

• Felhasználóbarát interfész az egyszerű kezeléshez

• Kiváló írási teljesítmény ujjal vagy érintőceruzával

• Egyállomásos együttműködési pont dokumentumok megjegyzésekkel 

való ellátásához és valós idejű távoli együttműködéshez
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Ricoh okos vezérlő 

A Microsoft Windows®10-et támogató okos vezérlővel felszerelt 

Ricoh interaktív táblák számos alkalmazást támogatnak, 

amelyekkel hatékony megbeszélések és eligazítások tarthatók.

Ricoh IWB vezérlők
Minden D3210, D5520, D6510, D7500 és D8600 modellekhez különféle vezérlők választhatók, 

hogy a Ricoh interaktív táblája minden igényét kielégítse: 

A termék jellemzői

• Microsoft Windows®10 előre telepítve 

• Microsoft Windows®10-licenccel 

• Minden Windows®-alkalmazást támogat

• Könnyen kezelhető bármilyen indítóalkalmazáson keresztül 

•  Teljesen testre szabható üzleti alkalmazásokhoz és szervezeti beállításokhoz 

•  Lehetővé teszi, hogy a konfiguráció megfeleljen meghatározott biztonsági 

követelményeknek

A termék jellemzői

• Kapcsolja be, és használatra kész

• Nem kell kalibrálni a kijelzőt vagy konfigurálni a szoftvert

• Kereshető OCR-tartalomként menti a kézzel írott jegyzeteket

• PIN-kóddal biztosított hálózati hozzáférés 

• Többérintéses kezelés ujjbeggyel és elektronikus tollal

• A képernyőn látható tartalom automatikusan törlődik kilépéskor 

Ricoh Standard vezérlő

A Ricoh Standard vezérlőt, amely egyszerű felhasználói 

felületet és eszközöket nyújt az együttműködési projektek 

megosztásához, szerkesztéséhez és mentéséhez, előre 

konfiguráltuk Önnek. Használatra készen kapható: egyetlen 

érintés a képernyőn, és kezdődhet az együttműködés.

Megjegyzés
Az ebben a dokumentumban bemutatott jellemzők és szolgáltatások (például az OCR, e-mail funkció, SLNX stb.) a telepített vezérlő típusától föggően változhatnak. A 

dokumentumban szereplő egyes alkalmazásokhoz, például az UCS Advanced és Skype for Business szolgáltatásokhoz további szoftver telepítése lehet szükséges. Az 

elektronikus tollat csak a Standard vezérlő támogatja. A rögzítőtábla csak Standard vezérlővel kapható és csak az támogatja.
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A jelen brosúrán lévő tények és ábrák speciális üzleti esetekre vonatkoznak. Az egyedi körülmények különböző eredményeket hozhatnak. Minden vállalat, márka, termék és szolgáltatás neve annak tulajdonosának bejegyzett 

védjegyei. Szerzői jog © 2019 Ricoh Europe PLC. Minden jog fenntartva. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma és/vagy elrendezése nem módosítható és/vagy átvehető, másolható részben vagy egészben és/vagy más 

szavakkal megfogalmazható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 2019-ben elérhető termékek.

www.ricoh-europe.hu

www.ricoh.hu

Ricoh Europe

20 Triton Street

London 

NW1 3BF

Lépjen kapcsolatba velünk, ha többet szeretne megtudni a termékeinkről:

http://www.ricoh-europe.com
http://www.ricoh-europe.com
http://facebook.com/RicohEurope
https://twitter.com/ricoheurope
https://www.youtube.com/user/ricoheurope
https://www.linkedin.com/company/ricoh-europe/

