
Avocor a lansat în parteneriat cu Microsoft primul display interactiv destinat colaborării și comunicării 



Colaborarea este esențială pentru succesul afacerilor moderne, așadar alegerea instrumentelor potrivite 
pentru creșterea productivității și a nivelului de colaborare la locul de muncă este vitală.

Pe măsură ce aria de interes la locul de muncă se schimbă de la munca individuală la cea colectivă,  
tehnologia, cum ar fi display-urile interactive de format mare, oferă platforma ideală pentru a sprijini 

munca în echipă, fie împreună, în colaborare pe respectivul display, fie aducând la un loc oameni aflați în 
puncte de lucru diferite, facilitând colaborarea efectivă și astfel, îmbunătățind implicarea angajaților.

Display-urile Windows destinate colaborării de la Avocor reprezintă ultima generație de display-uri  
interactive, oferind soluții pentru problemele frecvente cu care se confruntă utilizatorii zilnic, oferind în 

același timp puterea și productivitatea Office 365 și Microsoft Team în spațiul de întâlnire.



Display-urile Windows pentru colaborare 
de la Avocor sunt create în parteneriat 
cu Microsoft cu scopul de a îmbunătăți 
experiența în cadrul întâlnirilor.

Ținând cont că durata medie necesară pentru 
începerea unei întâlniri este de aproximativ 
10 minute, display-ul WCD de la Avocor 
folosește o soluție cu un singur cablu care 
permite utilizatorilor să-și conecteze rapid 
laptopul la display. Cablul transmite un video 
4K, comenzi tactile, control USB, internet și 
alimentare pentru o utilizare fără frustrări. 
Comutarea inteligentă face rapidă și simplă 
colaborarea dintre mai mulți utilizatori.

Această soluție completă, integrată, combină 
o cameră premium pentru conferințe, 
difuzoare stereo și un microfon cu o arie de 
acoperire activă extinsă pentru a crea un 
mediu propice de colaborare video. În mod 
unic, display-ul Windows pentru colaborare 
de la Avocor include senzori IoT încorporați 
care se conectează la platforma Microsoft 
Azure Digital Twins, măsurând datele de 
mediu, cum ar fi temperatura camerei și 
nivelurile de lumină, pentru a furniza date 
inteligente administratorilor spațiilor



Senzorii încorporați care se conectează la platforma 
Microsoft Azure IoT Digital Twins permit organizațiilor să 
măsoare date de mediu, cum ar fi temperatura camerei, 

pentru a îmbunătăți spațiile și rentabilitatea investiției 
rezultate din întâlnire

Cablul unic USB-C oferă posibilitatea de utilizare fără frustrări 
după începerea întâlnirii, fără dificultăți de găsire a surselor de 
imagine sau conectarea de cabluri suplimentare. În plus, cablul 
oferă acces la internet prin hardwire, alimentând în același timp 

dispozitivul conectat



Camera full HD, integrată, pentru conferințe, difuzoarele stereo 
și aria de acoperire activă extinsă a microfonului, creează 
mediul ideal de colaborare video pentru spațiul de întâlnire

Rezoluția 4K a ecranului, combinată cu cea mai recentă generație 
de tehnologie tactilă InGlass™, oferă o experiență tactilă 

excepțională, uniformă, care este perfectă din punctul de vedere 
al pixelilor

Butoanele de comandă de pe partea frontală a display-ului permit 
controlul instantaneu al display-ului, existând și o tastă dedicată 

Windows pentru accesarea rapidă și ușoară a documentelor



Noul display Windows destinat 
colaborării de la Avocor va facilita 
și eficientiza munca în echipă, 
făcând posibilă extinderea 
experienței personalului cu 
calculatoarele și aplicațiile, 
precum Microsoft PowerPoint, 
Teams și Whiteboard, cu un 
display interactiv mare, proiectat 
de la început pentru a fi pe deplin 
compatibil și ușor de utilizat.

Ruston Panabaker,
Vicepreședinte soluții IoT - Microsoft
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DISPLAY
Dimensiune diagonală (inch) 65
Iluminare de fundal LED direct
Raport de aspect 16:9
Rezoluţie 4K, 3840 x 2160 @ 60Hz
Luminozitate 370 (cd/m2)
Unghi de vizualizare 178/178
Culori acceptate Culori cu adâncimea de 30 biți
Orientare display Peisaj

SISTEM TACTIL
Interfață 1 x USB tip C, 3 x USB-B 3.0
Atingere inteligentă Atingere inteligentă de până la 20 de puncte tactile InGlass™ | Acceptă până la 4 stylus-uri cu vârf fin și radieră | Suportă utilizarea simultană a stylus-ului și atingerii*
Sticlă Sticlă de 2 mm lipită optic, cu proprietăți anti-orbire și anti-amprentă digitală
Sistem de operare acceptat Windows 7/8/10 | Mac OSX | Linux
AUDIO
Difuzoare stereo încorporate Stereo - 2 x 30 W
Arie de acoperire microfon Arie de acoperire microfon cu formare de 4 fascicule, arie de acoperire liniară, câmp extins, SSP, AEC, ANS, DRC, EQ
CAMERĂ
Cameră integrată pentru conferințe Lentilă asferică din sticlă cu 6 elemente, Full HD Sony CMOS, AE/AWB,AF,AGC,WDR, câmp de vizualizare extrem de mare de 120°

CONECTIVITATE
I/O standard Tip C (mod DisplayPort Alt, 4K 60Hz, USB HID, alimentare PD, Ethernet), 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 3 x USB-B 3.0, 1 x USB-A 3.0 HID
Audio 1 ieșire audio de 3,5 mm, 1 optică (SPDIF)
Comandă Intrări: 1 x RS-232, 1 x IR
Ethernet 2 x RJ-45
SPECIFICAȚII FIZICE
Dimensiunile produsului 1586 (lățime) x 1039 (înălțime) x 111,5 (adâncime) mm | 62,5 (lățime) x 40,9 (înălțime) x 4,4 (adâncime) inch
Dimensiunile ambalajului la livrare 1695 (lățime) x 1237 (înălțime) x 520 (adâncime) mm | 66,7 (lățime) x 48,7 (înălțime) x 20,5 (adâncime) inch
Greutate 55 kg |121 lbs
Puncte de montare pe perete VESA 600 mm x 400 mm | 23,6 inch x 15,7 inch
Montare IPC 75 x 75 mm | 2,9 x 2,9 inch (inclusiv placă adaptor 100 x 100 xx)
Mânere Da

DATE PRIVIND PLATFORMA AZURE DIGITAL TWINS
Temperatura mediului ambiant °F sau °C
Luminozitatea camerei Lux
Proximitate Da
FUNCȚII WCD
Detectarea automată a alimentării Da, cu ajutorul senzorului de proximitate
Detectarea automată a surselor Da + comutare inteligentă
Raportarea datelor IOT Da + interval reglabil pentru telemetria datelor

ALIMENTARE
Alimentare c.a. 100-240 V (în întreaga lume), 50/60Hz
Consum maxim de energie < 220 W
În așteptare ≦ 0,5 W
MEDIU
Temperatura de funcționare 0°C ~ 40°C
Temperatura de depozitare -20°C ~ 60°C
Umiditate 30% ~ 85%
CONȚINUTUL CUTIEI
1 telecomandă și baterii, 2 stylus-uri de 2 mm cu vârf radieră, cabluri de alimentare (1 x SUA, 1 x Regatul Unit, 1 x UE, 1 x Australia/NZ), 1 cablu USB 3.0, 1 cablu HDMI, 1 cablu de tip C, 5 cleme pentru cabluri, 1 placă adaptor VESA 75 x 75 / 100 x 100, 1 ghid de pornire rapidă

GARANȚIE
Garanție de înlocuire avansată de 3 ani oferită în mod standard. Pentru detalii specifice regiunii, accesați www.avocor.com/faq/avocor-global-warranty

* depinde de aplicație.  Avocor_Broșura_WCD_04.03.19




