חברת א.ס .סקיי גאה להציג

חדר חכם הפיתרון לשליטה בקצות האצבעות בפשטות

חיבור התאורה :עמעום ו/או כיבוי
אורות (בתאורה מתאימה) ,תריסים:
הורדה ,עצירה והעלאה .מיזוג אוויר:
שליטה בווסת הטמפרטורה ,בכיבוי
ובהדלקה והכל בלחיצת כפתור
במערכת השליטה!

מסך פלאזמה על הקיר

מקרן אינטראקטיבי
הקרנת תמונה גדולה ( )"100ממרחק של  80/100ס"מ.
יתרון עצום בעמידה מול מקרן ללא סינוור ,איכות תמונה
מדהימה ויכולת עבודה בתאורה מלאה בחדר.
ניתן להתקין גם מקרן רגיל.

מסך פלאזמה...LCD , LED ,
(רק תבחר) שליטה מלאה
בשני מסכים בו זמנית לנתונים
והערות המצריכים שני מסכים
(מתאים לניהול מכרזים און
ליין) ניהול המסכים בצורה
הנוחה והפשוטה ביותר.

מסך

המסך יכול להיות קיר/לוח מחיק (אין צורך להתקין מסך
מיוחד) .שליטה מלאה במצגת ויכולת כתיבה מלאה
על המסך .קח את העט האינטראקטיבית והחל לכתוב
על הלוח ,כתוב נתונים והערות תוך שמירת הנתונים על
המחשב ושליחתם לעובדים/מוזמנים!

פאנל חיבורים על השולחן
חיבורים על שולחן בצורה מוסתרת
ע"י פאנל קופץ ,חיבורי VGA
 .AUDIO HDMI, VIDEOלחיבורי
מחשב נייד וכל מקור אחר הנדרש על
מנת להציג תכנים.

וידאו קונפרנס
מערכות וידאו קונפרנס מהמתקדמות
בעולם ,איכות סאונד ותמונה ברמת
 ,HDיכולת וידאו פנימית בתוך הארגון
וכמובן כלל עולמית ,תרגישו את
ההבדל כבר בשיחה הראשונה!

מסך מגע על השולחן

ויז'ּולייזר

מסך מגע מפואר ( "8ניתן להתקין מסך יותר
גדול) על השולחן בו מותקנת מערכת הבקרה
בצורה יעילה ופשוטה בעזרת תרחישים
הנבנים מראש על פי צרכיו ורצונותיו של
הלקוח ,בלחיצת כפתור אחת התריס ירד,
מעלית המקרן (במידה ויש) תרד ,האורות
יתעמעמו ,המסך ירד (במידה ויש) המזגן
יידלק ,המערכת מוכנה לפקודתך!

בעבר היה זה מקרן
שקופיות ,היום
זה המכשיר הקטן
להעצמת עצמים
והגדלת תוכן ,יכולת
פוקוס ותאורה,
מתחבר בUSB

אנו ,בא.ס .סקיי נבנה ,נקים ונתכנת את החדר לפי
הצרכים והדרישות שלך  -ברמה הגבוהה ביותר
ועם הציוד המקצועי והמתקדם הקיים בשוק.
אנו עובדים עם מיטב החברות בתחום ודורשים את
רמות המקצועיות והשירות הגבוהים ביותר.
זכרו! החדר דורש אחזקה ובשביל זה אנו שם,
לתת את השירות הטוב ביותר לאורך כל הדרך.
לפרטים פנה
למנהל המכירות שלך
או אלינו במייל
Sales@sbv.co.il

אתם מוזמנים לבקר
באתר שלנו
www.sbv.co.il

