
RICOH Interactive
Whiteboard D7500

Serviços de comunicação



Transforme a forma como trabalha

O Ricoh Interactive Whiteboard D7500 chegou para ajudar a transformar as suas reuniões e converter as

suas apresentações em experiências colaborativas. Com um ecrã tátil de 75 polegadas e resolução Ultra

HD 4k, é ideal para espaços amplos como conselhos executivos e salas de conferências. O D7500 é um

equipamento completo de colaboração remota. Permite que uma equipa inteira trabalhe em projetos e

participe ativamente em apresentações e reuniões, estejam todos numa sala ou espalhados pelo mundo.

Ferramenta completa de colaboração com funcionalidade de anotações em documentos e pesquisa web

Preparado para videoconferência com colunas e microfone incorporados, com a opção de câmara Ricoh

Integração com serviços de videoconferência Ricoh UCS e UCS Advanced, e Skype™ for Business

O Ricoh Streamline NX (SLNX) possibilita um acesso seguro com cartão de autenticação e permite-lhe enviar e-

mails e imprimir tudo o que for criado no quadro multimédia

Concebido para uma utilização simples com duas opções de controladora: Ricoh original e sem sistema operativo



Trabalho de equipa num novo patamar

Trabalhar em conjunto em qualquer lugar, a 
qualquer hora 
Partilhe documentos em tempo real e dê a todos os membros da
equipa as ferramentas que necessitam para participarem em
reuniões. Com as colunas e microfone incorporados e câmara
Ricoh de elevado desempenho (opcional), o D7500 está preparado
para videoconferência e permite a integração com Ricoh UCS
Services e Skype™ for Business.

Colaboração intuitiva

Otimize as suas reuniões e apresentações com esta ferramenta
colaborativa "tudo em um". O D7500 possui um ecrã de resolução
superior para que tenha todo o espaço de que precisa para
partilhar ideias. O ecrã até 10 pontos multitoque conta com
tecnologia ShadowSense™ que lhe permite fazer anotações
precisas em documentos.

Adaptável às suas necessidades

Com uma grande variedade de opções de conetividade, o D7500
permite integrar sem percalço os seus dispositivos. Vem com
Bluetooth para smartphones e tablets, e inclui várias portas USB
para a ligação de hardware como teclados. Pode ainda navegar na
web diretamente a partir do quadro multimédia.

Segurança e facilidade de utilização

Com o seu interface intuitivo e a escolha entre uma controladora
Ricoh e uma controladora sem sistema operativo, o D7500 foi
concebido para uma utilização fácil. Além disso, a integração
SLNX opcional proporciona um acesso simples e seguro através
de cartão de autenticação, o envio de e-mails e a impressão de
documentos com anotações após a reunião, mantendo a equipa
em sintonia.



RICOH Interactive Whiteboard D7500
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Interface (entrada): Vídeo: VGA, HDMI, DVI-D,
DisplayPort™
Áudio: 3,5 mm

Interface (saída): Vídeo: DisplayPort™
Áudio: Saída áudio
Controlo: USB2.0 Type B

Microfone: Microfone integrado
Funcionalidades avançadas: OCR de texto, Partilha de ecrã IWB

com Ricoh UCS P3500, Pasta de
rede, Visualização remota via web
browser, Seleção ao toque, Zoom,
Função de partilha remota, Formato de
armazenamento de dados (PDF v1.4),
Armazenamento de dados (Memória
USB), Operação remota a partir de
PC, Função de e-mail, Função de
impressão

Sistema áudio integrado: 12 W x 2
Dimensões (L x P x A): 1 783 x 198 x 1 055 mm
Peso: Equipamento principal: 90 kg

Configuração completa: 93 kg
Fonte de alimentação: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Controlo: RS-232C(PC-control)

- g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 420 W
Modo de espera: 0,5 W

Temperatura para operação: 0°C - 40°C
Humidade para operação: 10% - 90%

ECRÃ

Tamanho: Diagonal: 74,52" de largura (1 892,8
mm)

Tipo de ecrã: Visor de cristais líquidos
Retroiluminação: Sistema LED
Área real do ecrã (L x A): 1 649,6 x 927,9 mm
Resolução: Máximo: 3 840 x 2 160 dots
Cores: Máximo: Mais de 1 070 000 000 cores
Brilho: Máximo: 410 cd/m²
Proporções: 16 : 9
Escala de contraste: 1 200 : 1
Tamanho do pixel: 0,429 x 0,429 mm
Velocidade de resposta: 8 ms (cinzento para cinzento, média)
Vidro de proteção: Espessura: 4 mm

Antibrilho: Pré-tratamento antibrilho

PAINEL TÁTIL

Tecnologia tátil: ShadowSense™
Ponto: 10 ponto(s) (apenas ecrã)
Resolução tátil: 1 920 x 1 080
Exatidão: +/- 6,5 mm na área tátil
Pedido da caneta tátil: >= 10 mm
Saída de dados táteis: USB 2.0 (type B)
Sistema de deteção da caneta
eletrónica:

Método de interceção da luz (kit de
sensor de caneta e controladora
opcionais necessários)

Sistema operativo: Multitoque: 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
Toque único: Windows 7 Home Basic,
Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12

ACESSÓRIOS

Cabo de alimentação, Guia Básico, Cabo VGA, Controlo remoto com
pilhas, Cabo USB, Manuais do utilizador, Caneta, Suporte para caneta,
Parafuso do suporte para caneta, Dongle Bluetooth , Cabo HDMI

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu fornecedor local.

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respetivos
proprietários. As
especificações e o aspeto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou formatação não podem
ser modificados e/ou
adaptados, copiados
parcialmente ou no todo e/ou
incorporados noutros
trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
parte da Ricoh Europe PLC.www.ricoh-europe.com


