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 مهم ترین ویژگی های فنی
 64باند تماس از  یپهنااز  یبانیپشتKbps-8Mbps  

   داخلیماژول دارای MCU نقطه  22به  روان و سادهاز گسترش  یبانی، پشت طرفه 3از کنفرانس  یبانیاستاندارد پشت یکربندی، پ

از نسخه  یبانی، پشت یکمک و یاصل یکنفرانس ها یبرگزار یبرا یداخل MCU یاز کنفرانس ها یبانی. پشتیداخل MCUعملکرد  با

PC کنفرانس. نیبه ا وستنیپ یتلفن همراه برا نالیترم ای 

 پشتیبانی از حالت مدیرجلسه 

 طرح  ی، توابع برنامه چند صفحه ا یدو صفحه ا شیصفحه نما ی، عملکردها یتک صفحه ا یدو صفحه ا یشگرهایاز نما یبانیپشت ،

  تصویربر روی یک تصویر 25همزمان  یبانی، پشت جیانواع طرح را ریو سا ریدر تصو ری، تصو یچند صفحه ا

 سایت از طریق ریموتدوگانه را در  انیباند جر یکنترل پهنا 

  مجهز به رابطUSB رهی، از دستگاه ذخ USB ضبط  میبه طور مستق دیتوان ی، م یبانی. عملکرد ضبط کنفرانس پشتدیکن یبانیپشت

 و صدا در طول کنفرانس دئویو

  تنظیم اتوماتیک رزولوشن  بر مبنای زیرساخت شبکه بمنظور برقراری ارتباط روان 

 

Model Lt01 LT01M4 LT01M8 LT01M16 LT01M22 
MCU 3 sits 4 sites 8 sites 16 sites 22 sites 

Build-In MCU YES 

Framework 

Protocol 
In accordance with ITU H.323 and VCS protocol 

Video Input 5-channel HD video input interface, HDMI*4, USB3.0*1 

Video Output 3-channel HD video output interface, HDMI*3 

Audio Input 2-channel audio input interface, XLR*1, RCA*1 

Audio Output 3-channel audio output interface, HDMI*1, SPDIF (optical port)*1, RCA*1 

Internet Port 2-way Gigabit Ethernet port, RJ45*2 

USB Interface 3 USB ports for connecting to expansion devices or online upgrades 

Display Method Support 4:3 and 16:9 

Size 440mm×225mm×45mm 

با کارشناسان این شـرکت تماس حاصل نموده و  پس از  ،ارائــه پیشنهادخواهشمند است در صـورت تمـایل به 

 .به این شرکت ارسال فرمایید ، آن را و تکمیل توسط کارشناسان فنی  " امکان سنجی "دریافت فرم 
 

 
 

 

 با تشکر 

 نقش آوردناشرکت مهندسی 
 

 سیستم ویدئوکنفرانس ترمینال

 NT90LTسری 

از نوع  HD ییویدیکنفرانس و نالیترم کی NT90LT یسر

 یکم برا اریباند بس ی، پهنا H.265 یاست که از فناور دیجد

 کند یم یبانیپشت 4K ییویدیو یتحقق جلوه ها

http://www.dena-co.com/

