i3HUDDLE 3.0 - H6530

65”

De betaalbare plug & play display voor
vergaderzalen. Deze intuïtieve totaaloplossing
maakt van presentaties, opleidingen
en vergaderingen kinderspel.
Gewoon aansluiten en starten.

Belangrijkste
Videoconferencing
Gebruik elk type videoconferencing software.

Draadloos scherm delen

Thuisknop
Keer terug naar het beginscherm op eender
moment. Geniet van intuïtieve en eenvoudige
navigatie.
Eenvoudig notities nemen
Open de gebruiksvriendelijke whiteboarding
app om notities te maken en te delen.

Accessoires

Penhouder

Actieve pen

Softwareopties
Windows-platform
Ervaar het gemak van een geïntegreerde Windows-computer. Stap binnen in de vergadering, maak
notities, blader door je bestanden, surf op het internet, presenteer je scherm, vergader met een extern
team, pas je startscherm aan, en plan de volgende vergadering in een oogopslag.
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i3HUDDLE 3.0 - H6530
Thuisknop

Capacitive sense

Druk op de thuisknop om op eender
moment terug te keren naar het
beginscherm. Geniet van intuïtieve en
eenvoudige navigatie.

De capacitieve technologie zorgt voor
een zeer snelle reactiesnelheid die niet
afhankelijk is van druk.

20 touch points

Eenvoudig notities nemen

Werk met meerdere personen op het
scherm. De multi-touch technologie
herkent tot 20 gelijktijdige touch points.

Open de gebruiksvriendelijke
whiteboarding app om notities te
maken en te delen.

Ingebouwde computer

Tablet look & feel

Deze totaaloplossing kan recht uit
de doos gebruikt worden dankzij de
ingebouwde computer.

Vertrouwde gebaren zoals vegen,
knijpen en inzoomen voelen
allemaal natuurlijk en intuïtief op het
touchscreen.

Specificaties
Productinformatie
Modelnaam

i3HUDDLE H6530

Productenreeks

i3HUDDLE Interactief Plat Beeldscherm

Product order code

VSV0005826

Schermspecificaties
Beeldtechnologie

LCD (Liquid Crystal Display) met DirectLED verlichting

Schermoppervlak

1428,5 x 803,5 mm

Beeldverhouding

16:09

Standaardresolutie

3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition

Helderheid

300 cd/m²

Contrastverhouding

1200:1

Kijkhoek

178° / 178°

Kleurdiepte

1,073 miljard kleuren (10 bit)

Responstijd

6 ms

Beeldfrequentie

60 Hz (@ UHD)

Pixelgrootte

0.372 x 0.372 mm

Ondersteunde weergavestand

Liggend

Glas

3 mm Anti-Reflectie veiligheidsglas

Levensduur

30.000 uur

74.60” x 41.97”

Verbindingen:
Digitale audio-video-ingangen

2x HDMI 2.0

Digitale audio-video-uitgang

1x HDMI 1.0

Digitale audio-uitgang

1x Coaxiale S/PDIF (RCA-connector)

Analoge audio-video-ingangen
Analoge video-ingang

1x VGA (DE-15 male) + 3,5 mm audio jack (TRS-connector)

Besturingsingang

1x COM DE-9 (RS-232-standaard)

Geïntegreerde audio

2x 12 Watt luidsprekers
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Ingebouwde PC
Besturingssysteem

Windows 10 Professional

Algemene specificaties

Intel i7-6700, 8 GB RAM, 256 GB SSD

Inputs

Microfoon, USB 3.0 (6x)

Outputs

Audio, HDMI, VGA

Netwerk

RJ-45 (1 Gbit/sec), Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz/5 GHz), Bluetooth 4.2

Veiligheid

Kensington™-slot

Operationele kenmerken
Technologie: C-Sense Capacitieve Touchherkenning
Input detectie: Tot 20 touch points
Interactieve touch

Touchverbinding: 1x USB-B
Herkenning: Vinger of digitale pen
Responstijd: < 25 ms
Nauwkeurigheid: ± 1 mm

Ondersteunde compatibiliteit

Windows, Android, Macintosh OSX, Linux, ChromeOS

Maximale draaiuren

18 uur/dag

Energiebesparende bewegingssensor

Standby-functie wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd in de kamer

Eenvoudige navigatie

Fysieke thuisknop

Elektrische eigenschappen
Netspanning

100 - 240V AC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

160 Watt (display verbruik)

Omgevingsvoorwaarden
Werktemperatuur

0° C tot 40° C

Werkende vochtigheid

10% tot 90% RH niet-condenserend

Opbergtemperatuur

-20° C tot 40° C

Opslagvochtigheid

10% tot 90% RH niet-condenserend

Maximale werkende hoogte

5000 meter

Fysieke eigenschappen
Productafmetingen

1503 x 919 x 94 mm

59,18" x 36,19" x 3,71"

Nettogewicht

49 kg

108 lb

Verpakkingsformaat

1683 x 1048 x 216 mm

66,26" x 41,26" x 8,51"

Verpakkingsgewicht

60 kg

132 lb

Montagevoet

600 x 400

Kleur

Zwart

GARANTIE
Standaard garantie

3 jaar

Verlengde garantie

5 jaar

ACCESSOIRES
Gebruikershandleiding
Voedingsaansluiting
Inbegrepen

HDMI-kabel (3 meter) + USB kabel (5 meter)
2x actieve pen + penhouder
Muurbevestiging

Optioneel

i3FLOORSTAND series – Vloersteunen en -liften

Informatie over regelgeving
Conformiteit
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Softwarefuncties
i3HUDDLE Interface Software

Personaliseer het beginscherm: vergaderagenda, favoriete videoconferencing applicaties, weerbericht, zichtbare
ingangen, eigen logo’s, bladwijzers, persoonlijke gebruikersaccounts.

i3NOTES+ Whiteboarding applicatie

Maak aantekeningen en deel ze onmiddellijk met elk apparaat.

i3OVERLAY Schermannotatie applicatie

Schrijf op elk beeld/app/site & save uw content in i3NOTES+

i3ALLSYNC applicatie voor draadloos presenteren

Deel je content vanaf elk apparaat (min: Windows 7 , OSX 10.10, iOS versie 7.0, Android 5.0), draadloze touchfunctie
op Windows en OSX. Maximaal 64 apparaten kunnen gelijktijdig vanop afstand de vergadering volgen.

i3CAMPFIRE

Start zelf een co-creatie sessie, of neem deel aan een gehoste sessie. Open virtuele vergaderruimten en werk samen
met je collega's elders aan hetzelfde document. Intuïtieve pen erkenning. Neem met je eigen toestel deel aan de
sessie door een QR-code te scannen.

Actieve pen

Automatisch herkend in i3NOTES+, i3CAMPFIRE, Microsoft Oﬃce en Microsoft Edge.

i3ALLSYNC VEREISTEN
Laptop en mobiele toestelvereisten

Laptops en tablet-pc's

iPads, iPhones & iPods

Android Tablets en Telefoons

Besturingssysteem

Windows 7.0 of nieuwer
OSX 10.10 of nieuwer

iOS versie 7.0 of nieuwer

Android 5.0
of nieuwer

Minimale vereiste

Intel Core i3 4e generatie,
4 GB RAM

iPad 3 / iPhone 5
of nieuwer

Telefoons/tabletten met
Android 5.0 of nieuwer

Netwerkvereisten

Netwerk en internettoegang

Als i3ALLSYNC is opgezet in het bestaande netwerk hebben de host-pc en de clients een bekabelde of draadloze netwerkverbinding nodig met een minimale bandbreedte van 20 Mbps. Als u Hd-content deelt, verhoogt
u de minimale bandbreedte tot 50 Mbps. Zoals elke netwerktoepassing is de de algemene prestatie afhankelijk van de beschikbare bandbreedte. Internet is ook vereist om de i3ALLSYNC ontvanger app te updaten.

Functionaliteit
Scherm delen vanaf elk apparaat (met minimale vereisten)
FHD resolutie
Draadloze touchfunctie werkt op Windows en MAC OS.
Maximaal 64 apparaten kunnen gelijktijdig vanop afstand de vergadering volgen.
App is beschikbaar in de Apple store, Play store en op i3-allsync.com. (Tegen eind mei 2018)
Annoteer op alle gedeelde screenshots en sla uw content op in i3NOTES.
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