
Quadros Interativos

RICOH 
Interactive Display 
D8600

Ecrã gigante magnífico 
e de funcionalidade 
excecional

Os ecrãs de painel plano interativos estão em evolução 

constante à medida que a sua funcionalidade tem 

sido desenvolvida – mas o lançamento do D8600 

anuncia algo verdadeiramente especial.

• Design sofisticado e perfil simplificado  

• Ecrã de 4K, com elevadas especificações técnicas e  

deteção de sombra para imagens mais precisas e  

deteção multitoque 

• Excelente facilidade de escrita usando o dedo ou  

caneta tátil

• Interface de fácil utilização graças às aplicações 

IWB da Ricoh em controladoras standard e smart

• Caneta tátil e apagador – concebidos para 

funcionar com a nova geração de sensores táteis 

• Suporte magnético da caneta e caixa de conexão 

opcional para leitor de cartões IC com portas USB
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Recursos visuais luminosos e um 
desempenho excecional lideram o mercado 

Com a sua nitidez superior, elevadas especificações técnicas e  

capacidades de sensor tátil de nova geração, o Ricoh D8600 é a  

ferramenta de apresentação perfeita para utilizar em ambientes  

mais amplos.

Uma solução completa para o setor empresarial, o design 

sofisticado, conectividade e funcionalidade técnica do D8600 

tornam-no ideal para utilizar em salas de reunião, salas de 

conferência, espaços para seminários e áreas de exposição.

Desempenho de escrita excecional

Com um conjunto periférico de sensores óticos e deteção de 

sombras que ofusca outros modelos, o elevado nível de detalhe 

conseguido neste ecrã interativo 4K de 86” é excelente.  

A resposta do D8600 ao toque é consideravelmente mais precisa, 

resultando numa escrita que é fluida, natural e transparente.

Tecnologia líder de caneta com sensor tátil 

São fornecidos com o D8600 uma caneta tátil e um apagador 

ergonómicos, concebidos com o intuito de uma utilização natural 

e que se podem fixar no painel com ímanes. Outros recursos táteis 

inteligentes incluem controlos de fácil acesso e acessórios como 

um botão de alimentação no painel frontal e uma caixa de leitor 

de cartão IC opcional abaixo, com portas USB frontais e laterais, 

enquanto a traseira tem uma discreta arrumação de cabos.

Maravilhosamente conseguido, fácil de usar e repleto de  

elevadas especificações técnicas, este painel de ecrã dinâmico é  

uma solução completa para espaços mais amplos que  

necessitam de uma capacidade superior.

Itens Especificações técnicas

Tamanho do ecrã 86” (85,60”)

Escala de visualização 16:9

Retroiluminação LED

Resolução máx. [dot] 3840 x 2160 (4k)
A aplicação Ricoh IWB funciona a 1080p

Máx. de cores de ecrã 1,07 mil milhões de cores

Brilho [cd/m²] (tip.) 410

Escala de contraste (tip.) 1200:1

Orientação de ecrã Horizontal

Tecnologia tátil ShadowSense™ (2a Geração)

Ponto Toque: 10 pontos 
Aplicação Ricoh IWB: 4 pontos

Tensão de alimentação elétrica [V] 100-240V, 50-60Hz

Consumo  
de energia [W]

Em funcionamento Menos de 510 W (Totalmente configurado)

Em espera Menos de 0,5 W

Coluna interna Estéreo (12+12)

Entrada de áudio
D/E, RCA Não

Linha de 3,5 mm 1

Saída de áudio
D/E, RCA Não

Saída de áudio 1 (12 W + 12 W)

Entrada de vídeo

VGA (Mini  
D-SUB 15 pinos) 1

HDMI 1

DisplayPort 1

Saída de vídeo DisplayPort 1

USB Hub 1

Interface 2.0

Porta 2 portas Type A, 2 portas Type A  
(para caixa de conexão)

Alimentação 
elétrica Autoalimentada

USB Hub 2

Interface 3.0

Porta 4 portas Type A, 1 porta Type A  
(apenas para carregamento 4,5 W)

Alimentação 
elétrica Autoalimentada

USB para utilização tátil 1 porta Type B apenas para controlo tátil

Entrada OPS Sim, suporta as controladoras OPS da Ricoh

Tamanho do produto (L x P x A) [mm] 2,009 (L) x 125 (P) x 1,200 (A)

Peso do produto [kg]
122

124 (Totalmente configurado)

Instalação VESA L 600×A 400 mm
Compatível com parafuso de tamanho M8


