WIDEOKONFERENCJE
W EDUKACJI I BIZNESIE
ZESTAWY I URZĄDZENIA DO NAUKI I WSPÓŁPRACY NA ODLEGŁOŚĆ

MAŁE KAMERY
NA MONITOR

SOUNDBARY
Z KAMERĄ
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AVER CAM340+

LUMENS VC-B10U

YAMAHA CS-700AV

AVER VB342

Minimalistyczne rozwiązanie,
które oferuje maksimum możliwości –
idealne do montażu na ramie TV, monitora
lub na statywie. Wbudowana szerokokątna
kamera rejestruje obraz w standardzie
rozdzielczości 4K.

Kamera z dwoma wbudowanymi
mikrofonami oraz wygodnym uchwytem
umożliwiającym montaż na ramie monitora.
Wystarczy podłączyć urządzenie poprzez
złącze USB i uruchomić aplikację
do wideokonferencji.

Idealny zestaw do wideokonferencji
dla sal mieszczących 4–12 uczestników.
System wyposażony jest w doskonałej jakości
audio oraz szerokokątną kamerę
o polu widzenia 120 stopni.

Rozwiązanie all-in-one typu soundbar,
które idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach
o nietypowym układzie. W jednym urządzeniu
znajdziemy szerokokątną kamerę
z funkcjonalnością PTZ, 2 czułe mikrofony oraz
głośniki dostosowane do spotkań biznesowych.

BIZNES EDUKACJA

WYBIERZ KAMERĘ I AUDIO
KAMERY Z ZESTAWAMI GŁOŚNOMÓWIĄCYMI
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ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
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DOBÓR
WYŚWIETLANIA
OBRAZU
BIZNES EDUKACJA

BIZNES

BIZNES EDUKACJA

AVER VC322

AVER VC520+

YAMAHA YVC-200

Zestaw idealny do sal mieszczących 7–12
uczestników – wyposażony w kamerę PTZ
o standardzie rozdzielczości 4K oraz zestaw
głośnomówiący.

Uniwersalne rozwiązanie do sal mieszczących 7–20
uczestników. Szybki mechanizm PTZ, 12–krotny
zoom optyczny czy możliwość dodania do zestawu
dodatkowego mikrofonu sprawiają, że rozwiązanie
idealnie sprawdzi się w większych salach.

Osobisty zestaw głośnomówiący USB/Bluetooth
z wbudowaną baterią. Idealnie zastąpi zintegrowane
w laptopie głośniki i mikrofon, oferując rozwiązanie
zoptymalizowane do odtwarzania i nagrywania mowy
w promieniu 360 stopni i odległości nawet do 2 metrów.

Zestawy do wideokonferencji podłączamy poprzez złącze USB do dowolnego PC (z systemem operacyjnym Windows lub macOS)
z zainstalowanymi aplikacjami do wideokonferencji (np. Webex, MS Teams, Zoom czy Skype).

55”

MONITORY WIELKOFORMATOWE

65”

Monitory LG serii UL3E to idealne
uzupełnienie dla systemów
wideokonferencyjnych. Wyróżniają się
dużym ekranem UHD, wyświetlane kolory
zawsze są żywe a obraz szczegółowy,
co zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne
i duży komfort pracy.
BIZNES EDUKACJA

LG 55UL3E
BIZNES EDUKACJA

LG 65UL3E
BIZNES EDUKACJA

DOBÓR
OPROGRAMOWANIA

WYBIERZ WYŚWIETLANIE
MONITORY INTERAKTYWNE

VIDYO BASIC
Oprogramowanie do wideokonferencji,
które zapewnia wysoką jakość komunikacji wideo
ze współpracownikami lub klientami. Vidyo to
usługa chmurowa (z opcją instalacji on-premise),
która umożliwia błyskawiczne wdrożenie.
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BIZNES EDUKACJA

BIZNES

AVTEK TOUCHSCREEN 5 CONNECT+

AVTEK TOUCHSCREEN 5 BUSINESS

Aplikacja Vidyo zainstalowana na laptopie lub
komputerze idealnie spisuje się we współpracy
z profesjonalnymi akcesoriami do wideokonferencji kamerami oraz mikrofonami.
A może posiadasz już inne rozwiązanie
do wideokonferencji w chmurze?
Microsoft Teams, Zoom Meeting, GoToMeeting, BlueJeans,
Lifesize, Google Hangouts Meet, Skype, Cisco Webex
Meetings… i wiele innch.
Nasze zestawy wideokonferencyjne
umożliwiają współpracę z różnymi aplikacjami.

EDUKACJA

AVTEK TOUCHSCREEN 5 LITE

GOTOWE!

Monitory interaktywne Avtek posłużą nie tylko do wideokonferencji, ale w połączeniu z aplikacją taką jak Microsoft Whiteboard (Windows)
lub Ziteboard (Android) umożliwią wygodne sporządzanie i współdzielenie notatek na żywo, między różnymi lokalizacjami.
Wspólny obszar roboczy jest idealnym uzupełnieniem każdego zdalnego spotkania.

POLECANE ZESTAWY
zestaw

do lekcji
na odległość
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BIZNES EDUKACJA

MONITOR LG 55UL3E + AUDIO YAMAHA YVC-200 + KAMERA LUMENS VC-B10U
+ OPROGRAMOWANIE + TWÓJ LAPTOP

MONITOR AVTEK TOUCHSCREEN 5 CONNECT+ 65” + ZESTAW AVER VC520+
+ OPROGRAMOWANIE + TWÓJ LAPTOP

Wyposaż swoją salę w gotowy zestaw umożliwiający zdalną i bezproblemową współpracę!
Podłącz swojego laptopa do urządzeń i rozpocznij wideokonferencję.

Chcesz nauczać zdalnie i objąć kamerą również obszar tablicy?
A może w sali spotkań w czasie wideokonferencji będzie więcej aktywnych uczestników?
Zainwestuj w sprawdzone rozwiązanie wideokonferencyjne dostosowane do większych pomieszczeń!

ul. Derdowskiego 7 • 80-319 Gdańsk
Tel.: 58 340 40 16
Tel.: 58 340 40 00
bikop@bikop.pl
www.bikop.pl

STREAMING WYKŁADÓW I ZAJĘĆ

WIZUALIZER

DC193

VC-A50P
Kamera, która pozwala uzyskać płynny obraz
w standardzie rozdzielczości Full HD oraz szybki,
a przede wszystkim bardzo cichy obrót o szerokim
zakresie kątów obrotu i wychylenia.
DC193
Wysokiej klasy przenośny wizualizer charakteryzujący się
świetnej jakości obrazem w standardzie rozdzielczości
FULL HD.

KAMERA

VC-A50P

STREAMER

VS-LC200

VS-LC200
Profesjonalne narzędzie do nagrywania oraz streamingu
wykładów, prelekcji czy wideokonferencji grupowych.
Urządzenie pozwala na przekazywanie obrazu
z wielu źródeł jednocześnie, w różnych układach, np.
prezentacja z komputera, obraz z wizualizera, kamera.

OFFICE
Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.
Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.
Wszystkie znajdujące się w broszurze znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
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