بنام خدا

ترمینال سیستم ویدئوکنفرانس
سری NT90MT

سری  NT90MTیک ترمینال کنفرانس ویدیویی  HDیک
ترمینال ویدئوکنفرانس یکپارچه شده و دارای  MCUداخلی با
قابلیت اضافه شدن موبایل یا کامپیوتر به ویدئوکنفرانس است

مهم ترین ویژگی های فنی
 پشتیبانی از پهنای باند تماس از Kbps-8Mbps64


دارای ماژول داخلی  ، MCUپیکربندی استاندارد پشتیبانی از کنفرانس  3طرفه  ،پشتیبانی از گسترش روان و ساده به  16نقطه
با عملکرد  MCUداخلی .پشتیبانی از کنفرانس های  MCUداخلی برای برگزاری کنفرانس های اصلی و کمکی  ،پشتیبانی از نسخه
 PCیا ترمینال تلفن همراه برای پیوستن به این کنفرانس.

 پشتیبانی از حالت مدیرجلسه
 پشتیبانی از نمایشگرهای دو صفحه ای تک صفحه ای  ،عملکردهای صفحه نمایش دو صفحه ای  ،توابع برنامه چند صفحه ای  ،طرح
چند صفحه ای  ،تصویر در تصویر و سایر انواع طرح رایج  ،پشتیبانی همزمان  25تصویربر روی یک تصویر
 کنترل پهنای باند جریان دوگانه را در از طریق ریموت سایت
 مجهز به رابط  ، USBاز دستگاه ذخیره  USBپشتیبانی کنید .عملکرد ضبط کنفرانس پشتیبانی  ،می توانید به طور مستقیم ضبط
ویدئو و صدا در طول کنفرانس
 تنظیم اتوماتیک رزولوشن بر مبنای زیرساخت شبکه بمنظور برقراری ارتباط روان

MT01M16

MT01M8

MT01M4

MT01

Model

16 sites

8 sites

4 sites

No

Build-In MCU

1 channel HD video HDMI input interface +1 channel built-in HD camera input

Video Input

;2-channel high-definition video output interface, HDMI*2

Video Output

2-channel audio input interface, MIC IN*1, LINE IN*1

Audio Input

2-channel audio output interface, HDMI*1, LINE OUT*1

Audio Output

1-way Gigabit Ethernet port, RJ45*1

Internet Port

2 USB2.0 ports for connection to expansion devices or online upgrades

USB Interface

Support 4:3 and 16:9

Display Method

12x optical zoom

Specification of

1080P full HD resolution

Built-In camera

خواهشمند است در صـورت تمـایل به ارائــه پیشنهاد ،با کارشناسان این شـرکت تماس حاصل نموده و پس از
دریافت فرم " امکان سنجی " و تکمیل توسط کارشناسان فنی ،آن را به این شرکت ارسال فرمایید .

با تشکر
شرکت مهندسی نقش آوردنا
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