
Prezentační systémy WOLFVISION

Prezentační systémy Wolfvision se proslavily vynikající kvalitou obrazu, která je dána ideální kombinací 

prvotřídních komponentů a dlouholetého know-how. Jsou ideální pro firemní prezentace, do škol a univerzit, 

ale i  do  soudních síní, kde zvyšují účinnost a  efektivitu soudních sporů. Přístroje pomáhají například 

i ve zdravotnictví při určování přesné diagnózy.



Otáčení o 360° u VZ-3neo, VZ-8neo / VZ-8neo+

Uživatelsky velmi přívětivé, vysoce výkonné a flexibilní zobrazovací systémy (vizualizéry) WolfVision každý 
den používají přední univerzity, podniky a další organizace po celém světě.

Řada VZ-8.UHD
VZ-8.UHD je nativní 4K UHD vizualizační systém. Kombinuje křišťálově 
čistý obraz na obrazovce, ovládání dotykového displeje a monitor, plus 4K 
nahrávání a streamování, spolu s nově navrženými optickými a elektronic-
kými systémy. Ovládejte VZ8-UHD pomocí systému správy místnosti nebo 
počítače a nebo díky vSolution aplikace ze svého mobilního telefonu. 
Pomocí tohoto vizualizéru můžete zachytit a distribuovat materiály obsa-
hu ve vynikající kvalitě - 2160p / 30fps. Disponuje 64x optickým zoomem 
pro čisté přiblížení i těch nejmenších předmětů.   

STOLNÍ VIZUALIZÉRY

Řada VZ-9.4
Nejnovější vizualizéry WolfVision série VZ-9.4 mění způsob práce 
s multimediální prezentací. Oba modely VZ-9.4F a VZ-9.4L jsou klí-
čovou součástí řešení vSolution výrobce WolfVision a  disponují 
integrovanou sítí WLAN a audiem. Oba modely jsou schopny multi-
mediálního HD nahrávání. Model VZ-9.4F má k dispozici obnovova-
cí kmitočet 60 fps (snímků za  sekundu) v  nativním rozlišení HD 
1080p a  model VZ-9.4L obnovovací kmitočet 30 fps v  nativním 
rozlišení HD 720p.

VZ-3neo
Vizualizér VZ-3neo má jedinečný atraktivní design, kdy jsou do rame-
ne přístroje integrovány kamera, osvětlovací systém i  hardware. 
Flexibilní VZ-3neo představuje velmi kompaktní a přenosnou jednot-
ku, kterou lze použít do celé řady různě řešených místností. Nabízí se 
buď s,  nebo bez, integrované pracovní plochy. Verze bez pracovní 
desky umožňuje montáž přímo na  plochu nebo na  pódium pomocí 
„otočného talíře“. Výhodou tohoto zařízení je, že přístroj lze otočit 
do  stran o  90°, umožňuje snadné skladování a  ploše desktopu nic 
nepřekáží. Tato možnost je obzvláště vhodná, pokud vás limituje pro-
stor nebo potřebujete přidat další přístroj.

VZ-8neo
VZ-8neo řada disponuje stejně elegantním vzhledem jako VZ-3neo. 
Nabízí HD rozlišení 1 080p, HDMI vstup i výstup a výkonný 24x zoom 
(12x optický, 2x digitální), což umožňuje u velmi malých předmětů jejich 
zvětšení na celou obrazovku. VZ-8neo+ je navíc vybaven LCD náhledo-
vým monitorem pro jednodušší umístění objektů, dálkovým ovladačem 
a s obnovovacím kmitočtem 60fps (snímků za sekundu), který dovoluje 
plynulejší pohyb a rychlejší automatické ostření. V této řadě je k dispozi-
ci také volitelná pracovní plocha „pro suché mazání”. To umožňuje uži-
vateli psát přímo na pracovní plochu během prezentace, takže zařízení 
může být spontánně použito i jako tabule nebo „digitální flipchart“.

VZ-9.4L

VZ-3neo

VZ-8plus4



Hlavní myšlenkou vizualizérů pro stropní instalace je zachovat volný stůl nebo řečnický pult, aby nic nerušilo 
výhled mezi přednášejícím a posluchači, a aby bylo možné objekty na stole volně přesouvat. Vizualizér se 
instaluje na strop nad pracovní plochu nebo jej lze integrovat do stropního podhledu. Tímto krokem se také 
předejde případné nežádoucí manipulaci či odcizení přístroje. Jde o elegantní řešení pro moderní konferenční 
místnosti vybavené špičkovými technologiemi, které přitom nejsou vidět.

STROPNÍ VIZUALIZÉRY

Stropní vizualizér VZ-C6

Obrazové kamery s vysokým rozlišením pro snímání živého obrazu poskytují vynikající výsledky, ať jsou 
používány jako alternativa ke stropním vizualizérům (bez světla), instalované na stativu s možností otáčení, 
naklápění a přiblížení (pan-tilt zoom mounts) nebo na stěně jako video kamera či dohledový kamerový systém. 
V případě stropních instalací mohou být kamery instalované přímo na strop nebo integrované do podhledu. 
Ačkoliv kamery série EYE nemají vlastní osvětlovací systém, pro alternativní osvětlení lze využít běžné  
pokojové osvětlení nebo bodové osvětlení pracovní plochy.

OBRAZOVÉ KAMERY

Pohyblivá kamera pro  

potřeby videokonference

EYE-14
EYE-14 nabízí nativní rozlišení HD 1080p a 56x zoom (14x optický, 
4x digitální). Disponuje funkcí „onboard recording“, která umožňu-
je nahrávání celých přednášek a  prezentací v  mimořádné kvalitě. 
Vnitřní paměť má kapacitu 8 GB a  v  případě potřeby lze přidat 
bezdrátovou síť WLAN. EYE-14 je vybavená funkcí Center 
Lasermarker, která označuje střed pracovní plochy pro snadné polo-
hování objektů. Laserová značka je synchronizována se snímací 
frekvencí kamery, což znamená, že i  když je viditelná na pracovní 
ploše, divákům se nezobrazuje.
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Synapse jsou nezbytné pro lidský mozek a to pro rychlé zpracování a přenos informací. Podle synapsí byl 
pojmenován systém Cynap, který představuje silné, multifunkční, flexibilní rozhraní, poskytující rychlý  
a snadný přístup k informacím všech typů z jakéhokoli zdroje. Jedná se o bezdrátový systém, který  
přináší neuvěřitelnou všestrannost během prezentace, školení, výuky nebo spolupráce při jednáních.

MULTIFUNKČNÍ PREZENTAČNÍ SYSTÉM CYNAP

CYNAP PURE CYNAP PURE PRO CYNAP CORE CYNAP

Cynap systém je plnohodnotné unikátní řešení pro sdílení informa-
cí, které uživatelům umožňuje využívat všechny možné typy obsahu, 
včetně obsahu z digitálních zařízení. Cynap může přehrávat, zobra-
zovat, zaznamenávat a streamovat veškerá běžně používaná média. 
Také disponuje funkcí videozáznamu 1 080pHD/30 snímků za sekun-
du, tudíž pořizuje záznam všech prezentací a přednášek. Prezentace 
a obsah jednání lze přenášet živě nebo na vyžádání přes streamova-
cí servery. Cynap systém umožňuje vytvořit speciální obsah pomocí 
vestavěné digitální tabule a poznámek. V kombinaci s vizualizéry 
přináší Cynap systém flexibilitu a umožňuje použití materiálů  
v digitální verzi i ve fyzické podobě. Dále systém disponuje řešením 
all-in-one (BYOD) a podporuje efektivnější spolupráci díky přístupu 
ke cloudovým službám.
 
Cynap Core je ekonomičtější variantou a obsahuje pouze základní 
funkce pro efektivní spolupráci a bezdrátovou prezentaci. Disponuje 
řešením all-in-one (BYOD), může přehrávat, zobrazovat, zaznamená-
vat a streamovat veškerá běžně používaná média a umožňuje vytvo-
řit speciální obsah pomocí vestavěné digitální tabule a poznámek.
  

Cynap Pure s výkonným rozlišením 4K, až čtyřmi okny na obrazov-
ce je kompatibilní s operačními systémy iOS, Android, Windows, 
Chrome OS a macOS, bez dalších potřebných aplikací a bezdráto-
vých připojení nabízí lepší zabezpečení dat a flexibilní možnosti 
instalace (skutečné plug and play řešení).

Cynap Pure Pro je poslední novinkou z rodiny Cynap. Se všemi 
funkcemi systému Cynap Pure a mnoha dalšími funkcemi systému 
Cynap poskytuje Cynap Pure Pro bezdrátové zrcadlení obrazovky 
bez aplikací a bez tlačítek v kombinaci s řadou dalších populárních 
nástrojů pro spolupráci.
 

Pro větší aktivní učebny a prostory, kde je vyžadováno více pracov-
ních stanic, lze systém Cynap nainstalovat jako hlavní jednotku v 
místnosti a společně s dalšími systémy Cynap nebo Cynap Core 
propojit všechny pracovní stanice a sdílet obsah, dokumenty, videa, 
obrázky, grafy.
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Je vědecky dokázáno, že aktivní vzdělávání nám pomáhá učit se lépe a efektivněji.  Technologie vSolution 
MATRIX je flexibilní řešení pro spolupráci ve třídách a učebnách s pomocí Cynap a Cynap Core systémů.

Dále společnost Wolfision nabízí tyto upgrade balíčky:  

vSolution MATRIX

vSolution MATRIX propojí všechny pracovní stanice, které mají nain-
stalovaný systém Cynap nebo Cynap Core a dovoluje sdílet obsah 
mezi připojenými monitory (žáci) a  hlavní obrazovkou (učitel) 
v místnosti. Sdílejte dokumenty, videa, obrázky, grafy a vzdělávejte 
se aktivně. vSolution MATRIX je k dispozici jako upgrade pro systé-
my Cynap.

Office Feature Pack
Obsahuje program Skype for Business a další populární aplikace z Office 365 (Word, PowerPoint, 
Excel, Outlook a OneNote). Všechny soubory se snadno otevírají, spolupracují a sdílejí s kolegy.

Webcasting Feature Pack
Usnadňuje streamování obsahu vaší přednášky nebo schůzky živě nebo „na vyžádání” prostřednic-
tvím streamovacího serveru Wowza nebo IBM Cloud Video (Ustream) nebo na YouTube či Facebooku 
pro živé vysílání. Publikum může sledovat vaše videa kdykoliv – odkudkoliv.

Capture Feature Pack
Je kompatibilní s  Opencast a  Panopto prostředím. Umožňuje bezpečnou, spolehlivou inteligentní 
distribuci akademických a korporátních videozáznamů, která může být naplánována a zpracována.

vSolution MEETING

Díky vSolution MEETING si naplánujte meeting v klidu ze své kan-
celáře, pošlete si potřebné dokumenty, sdílejte je s pozvanými hosty 
(kolegy). Je kompatibilní s  operačními systémy iOS, Android, 
Windows, Chrome OS a macOS, obsahuje panel rychlých nástrojů, 
nahrávání, streamování, prodloužení meetingu a v neposlední řadě 
i závěrečné stažení nahraného setkání. vSolution MEETING je k dis-
pozici jako upgrade pro systémy Cynap.

Ideální nástroj pro vaše schůzky. Balíček funkcí, který doplňuje ty stávající a tím posiluje roli  
„vše v jednom“ pro prezentaci a spolupráci v zasedacích místnostech.
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Dále společnost Wolfision nabízí tyto upgrade balíčky:  

vSolution MATRIX

vSolution MATRIX propojí všechny pracovní stanice, které mají nain-
stalovaný systém Cynap nebo Cynap Core a dovoluje sdílet obsah 
mezi připojenými monitory (žáci) a  hlavní obrazovkou (učitel) 
v místnosti. Sdílejte dokumenty, videa, obrázky, grafy a vzdělávejte 
se aktivně. vSolution MATRIX je k dispozici jako upgrade pro systé-
my Cynap.

Office Feature Pack
Obsahuje program Skype for Business a další populární aplikace z Office 365 (Word, PowerPoint, 
Excel, Outlook a OneNote). Všechny soubory se snadno otevírají, spolupracují a sdílejí s kolegy.

Webcasting Feature Pack
Usnadňuje streamování obsahu vaší přednášky nebo schůzky živě nebo „na vyžádání” prostřednic-
tvím streamovacího serveru Wowza nebo IBM Cloud Video (Ustream) nebo na YouTube či Facebooku 
pro živé vysílání. Publikum může sledovat vaše videa kdykoliv – odkudkoliv.

Capture Feature Pack
Je kompatibilní s  Opencast a  Panopto prostředím. Umožňuje bezpečnou, spolehlivou inteligentní 
distribuci akademických a korporátních videozáznamů, která může být naplánována a zpracována.

vSolution MEETING

Díky vSolution MEETING si naplánujte meeting v klidu ze své kan-
celáře, pošlete si potřebné dokumenty, sdílejte je s pozvanými hosty 
(kolegy). Je kompatibilní s  operačními systémy iOS, Android, 
Windows, Chrome OS a macOS, obsahuje panel rychlých nástrojů, 
nahrávání, streamování, prodloužení meetingu a v neposlední řadě 
i závěrečné stažení nahraného setkání. vSolution MEETING je k dis-
pozici jako upgrade pro systémy Cynap.

Ideální nástroj pro vaše schůzky. Balíček funkcí, který doplňuje ty stávající a tím posiluje roli 
„vše v jednom“ pro prezentaci a spolupráci v zasedacích místnostech.
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STOLNÍ VIZUALIZÉRY 

VZ-3neo VZ-8neo / VZ-8neo+ VZ-8.UHD VZ-9.4F VZ-9.4L

Kamera 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CCD

2D / 3D 2D 2D 2D 2D 2D

Horizontální rozlišení (řádky) 980 980 1 600 980 860

Počet snímků za vteřinu 30 30 / 60 60 60 30

Počet efektivních obrazových bodů (v miliónech) za vteřinu 62,2 62,2 / 124,4 497,6 124,4 36,8

Nativní rozlišení kamery 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 3 840 x 2 160 1 920 x 1 080 1 280 x 960

vSolution Cynap / Cynap Core kompatibilní • • • • •

vSolution Connect kompatibilní – volitelně • • •

vSolution Control kompatibilní – • • • •

vSolution Link kompatibilní • • • • •

UVC driver (Windows, Linux, OS X) • • • • •

Jednoduché umístění objektu pomocí synchronizovaných laserových 
značek

– – – – •

Vestavěný LCD náhledový monitor – – • • •

Porovnání živého (vstupu) obrazu s uloženým (Freeze Image) • • • • •

Aktualizace Firmware • • • • •

Typ objektivu širokoúhlý širokoúhlý širokoúhlý širokoúhlý širokoúhlý

Optický zoom 12x 12x 16x 16x 16x

Digitální zoom 2x 2x 4x 4x 4x

Rychlé automatické ostření (High Speed Autofocus) a manuální 
ostření

• • • • •

Manuální clona – • • •

Celkový rozsah náklonu snímací kamery – – 290° 290°

Rozsah náklonu snímací kamery k divákům / k řečníkovi
– –

90° směrem  
k publiku

180/110 180/110

Uživatelské programovatelné předvolby • 1 3 3 3

Speciální pracovní plocha pro průsvitky • • • • •

Volitelná popisovatelná pracovní podložka (Dry-erase) volitelně • volitelně • •

Počítačový vstup / přepínač jednotlivých vstupů externí, HDMI HDMI HDMI, audio 2x HDMI 2x HDMI

Přepínání mezi jednotlivými vstupy s přechodovým efektem volitelně volitelně • • •

Zpracování obrazu YSOP1 • • • • •

Interní paměť pro uložení obrázků  (počet obrázků) 1 obr. 9 obr. + USB 8 GB + USB 8 GB + USB 8 GB + USB

Digitální obrazový výstup HDMI HDMI HDMI   HDMI HDMI

Analogový obrazový výstup – – – VGA VGA

USB 2.0 Device port • • • • •

USB 2.0 Host port • • • • •

RS232 port s redukcí s redukcí s redukcí s redukcí s redukcí

Ethernet (LAN) port • • • • •

Funkce LAN: Unicast / Multicast streaming – – • • •

Integrovaný Dual band stick pro 2.4GHz a 5GHz volitelně volitelně • •

Záznam videa včetně audiozáznamu přes vSolution  
Link"

– • •

Integrovaný mikrofon – – – • •

Audio vstup/výstup – – – • •

Infračervené dálkové ovládání – voliteně / • voliteně / • • •

Poskytnutá záruka (v letech) 5 5 5 5 5

Technické specifikace

Technické specifikace

                                                                          STROPNÍ VIZUALIZÉRY  OBRAZOVÉ KAMERY 
 VZ-C6 VZ-C3D EYE-14
Kamera 1-CMOS 2-CMOS 1-CCD / 1-CMOS 
2D / 3D 2D 3D + 2D 2D
Horizontální rozlišení (řádky) 980 980 820 / 980
Počet snímků za vteřinu 30 30 30
Počet efektivních obrazových bodů 62,2 124,4 36,8 / 62,2 
(v miliónech) za vteřinu

Nativní rozlišení kamery 1 920 x 1 080 1 080p HD ve 3D 1 280 x 960 / 1 920 x 1 080
vSolution Cynap / Cynap Core kompatibilní • – – / •
vSolution Connect kompatibilní • – – / volitelně



  VZ-C6 VZ-C3D EYE-14
vSolution Control kompatibilní • • •
vSolution Link kompatibilní • • •
UVC driver (Windows, Linux, OS X) • – – / •
Jednoduché umístění objektu pomocí • • – 
synchronizovaného světla

Porovnání živého (vstupu) obrazu • – – / • 
s uloženým (Freeze Image)

Aktualizace Firmware • • •
Typ objektivu širokoúhlý širokoúhlý širokoúhlý
Optický zoom 12x 15x 12x / 14x
Digitální zoom 4x 4x 4x
Rychlé automatické ostření í (High Speed • • • 
Autofocus) a manuální ostření

Manuální clona • • •
Osvětlení bez rušivých stínů / osvětlení • • – 
objektů s nerovným povrchem

Uživatelské programovatelné předvolby 3 3 3
Speciální pracovní plocha pro průsvitky volitelně volitelně volitelně
Volitelná popisovatelná pracovní podložka  • • • 
(Dry-erase)

Počítačový vstup /  HDMI – – 
přepínač jednotlivých vstupů

Přepínání mezi jednotlivými vstupy • – – 
s přechodovým efektem

Zpracování obrazu YSOP1 • • – / •
Interní paměť pro uložení obrázků 8 GB + USB – 9 obr. / 8 GB 
(počet obrázků)

Digitální obrazový výstup HDMI HDMI DVI / HDMI
Analogový obrazový výstup VGA – VGA
USB 2.0 Device port  • – •
USB 2.0 Host port • – – / •
RS232 port s redukcí – • / s redukcí
Ethernet (LAN) port • • • 
Funkce LAN: Unicast /  • • • 
Multicast streaming

Integrovaný Dual band stick • – – / volitelně 
pro 2.4GHz a 5GHz

Záznam videa včetně audiozáznamu • – •
Integrovaný mikrofón – – –
Audio vstup / výstup • – – / •
Infračervené dálkové ovládání • • •
Poskytnutá záruka (v letech) 5 5 5

Technické specifikace

CYNAP

Cynap Cynap Core Cynap Pure Cynap Pure Pro 

 Cynap Cynap Core Cynap Pure Pro Cynap Pure

Operační systém Linux, 8GB paměť, 120GB interní úložiště Linux, 8GB paměť, 120GB interní úložiště Linux Linux 

Rozlišení - výstup 2160p60/30, 1080p60 2160p30, 1080p60/30, 720p60 2160p60/30, 1080p60/30, 720p60 2160p60/30, 1080p60/30, 720p60

Podporovaná zařízení pro bezdrátové 
zrcadlení (až 4K, v závislosti na 
zařízení)

iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS

Kompatibilní operační systémy 
zařízení

All HTML5 podporované prohlížeče(iOS, 
Android, Windows, macOS, atd.)

All HTML5 podporované prohlížeče(iOS, 
Android, Windows, macOS, atd.)

All HTML5 podporované prohlížeče(iOS, 
Android, Windows, macOS, atd.)

All HTML5 podporované prohlížeče(iOS, 
Android, Windows, macOS, atd.)

Kompatibilita s vSolution MATRIX Ano (hlavní stanice prostřednictvím volitel-
ného balíčku funkcí, nebo klient)

Ano, pouze klient - -

Podporované formáty obrázků  GIF, JPEG, BMP, PNG GIF, JPEG, BMP, PNG GIF, JPEG, BMP, PNG  -

Podporované formáty dokumentů PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML  -

Podporované audio formáty MP3, WMA, MKA, OGA, OGG MP3, WMA, MKA, OGA, OGG MP3, WMA, MKA, OGA, OGG  -

Podporované video formáty AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV  -

Podporoané protokoly bezdrátového 
přenosu obrazu

AirPlay, Google Cast, Miracast (nepodporuje 
HDCP), vSolution Cast

AirPlay, Google Cast, Miracast (nepodporuje 
HDCP), vSolution Cast

AirPlay, Google Cast, Miracast (nepodporuje 
HDCP), vSolution Cast

AirPlay, Google Cast, Miracast (nepodporuje 
HDCP), vSolution Cast

Maximální počet připojených klientů 4 4 4 4

vSolution Link Pro - software pro 
vzdálenou správu 

ano ano ano ano

Funkce dvojí obrazovky ano - - -

Maximální počet připojení přes 
vSolution Capture

virtuálně neomezený (v závislosti na síťové 
infrastruktuře)

- -  -

Lokální streaming ano (unicast/multicast), RTP, RTSP  -  -  -

Webcasting ano, pro Wowza, Facebook,YouTube Live 
Streaming a ostatní s volitelným Webcasting 

balíčkem funkcí
- -  -



Cynap Cynap Core Cynap Pure Cynap Pure Pro 

Lokální nahrávání videa  na interní 
pevný disk 

ano, 1080p, 30fps, - -  -

Capture agent (Panopto/Opencast) ano, prostřednictvím volitelného Capture 
balíčku funkcí

- -  -

Cloudové služby ano, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoy-
un, OneDrive, WebDAV protocol

ano, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoy-
un, OneDrive, WebDAV protocol

ano, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoy-
un, OneDrive, WebDAV protocol

 -

Přístup k síťovým diskům ano ano ano -

Přehrávač dokumentů a médií ano ano ano  -

Volitelná sada funkcí vSolution 
Meeting

ano ano ano  -

Volitelná sada Office 365 ano ano ano -

Tabule a anotace ano ano ano  -

Prezentační módy Protected Mode, Open Mode Protected Mode, Open Mode Protected Mode, Open Mode Protected Mode, Open Mode

Dynamické uspořádání obsahu na 
obrazovce

dynamické dynamické dynamické dynamické

Webová konference Ano, Microsoft Teams prostřednictvím voli-
telného Office 365 balíčku, Zoom, WebRTC

Zoom, WebRTC, Microsoft Teams prostřed-
nictvím Office 365 balíčku funkcí

Zoom, WebRTC, Microsoft Teams prostřed-
nictvím Office 365 balíčku funkcí

 -

Přizpůsobitelný obrázek na pozadí a 
spořič obrazovky

ano ano ano ano

Osobní nastavení uživatele - ukládání 
a šifrování 

Ano, uložení na USB flash disk Ano, uložení na USB flash disk Ano, uložení na USB flash disk  -

Integrovaný webový prohlížeč ano ano ano  -

Video vstup 2x HDMI 2.0 - -  -

Plánování místností Ano, prostřednictvím vSolution Meeting 
balíček funkcí

Ano, prostřednictvím vSolution Meeting 
balíček funkcí

Ano, prostřednictvím vSolution Meeting 
balíček funkcí

-

HDBaseT 1.0 vstup volitelný x1 (může být použito jen když 
HDMI vstup 2 není používaný)

- -  -

Video výstup 2x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0

HDBaseT 1.0 výstup volitelný x1 (může být použito jen když 
HDMI vstup 2 není používaný)

- -  -

Audio Line in / Line out (3.5mm mini jacks) Line in / Line out (3.5mm mini jacks) HDMI out, USB HDMI out, USB

USB porty 4x zadní USB 3.0 port, 1x přední USB 
2.0 port

4x zadní USB 3.0 port, 1x přední USB 
2.0 port

2x zadní USB 3.0 port, 2x přední USB 
3.0 port

zadní USB 3.0 x2, přední USB 3.0 x2

WLAN standardy 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz) 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz) 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz) 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz)

Přenos dat bezdrátové připojení až  867Mbps bezdrátové připojení až  867Mbps bezdrátové připojení až  867Mbps bezdrátové připojení až  867Mbps

Network protocoly TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, 
SSH, UDP, LDAP, LDAPS

TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, 
SSH, UDP, LDAP, LDAPS

TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, 
SSH, UDP, LDAP, LDAPS

TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, 
UDP

IP konfigurace DHCP, Static (IP address, Subnet mask, 
Default gateway, DNS server), Proxy, 

Interface priority

DHCP, Static (IP address, Subnet mask, 
Default gateway, DNS server), Proxy, 

Interface priority

DHCP, Static (IP address, Subnet mask, 
Default gateway, DNS server), Proxy, 

Interface priority

DHCP, Static (IP address, Subnet mask, 
Default gateway, DNS server), Proxy, 

Interface priority

Zabezpečení pro LAN IEEE 802.1x IEEE 802.1x IEEE 802.1x IEEE 802.1x

Zabezpečení pro WLAN WEP, WPA2, WPA2 Enterprise, nebo IEEE 
802.1x

WEP, WPA2, WPA2 Enterprise, nebo IEEE 
802.1x

WEP, WPA2, WPA2 Enterprise, nebo IEEE 
802.1x

WEP, WPA2, WPA2 Enterprise, nebo IEEE 
802.1x

RMS ano ano ano ano

Ethernet / LAN port - 1 GigE ano, 2x 1 GigE   ano, 2x 1 GigE   ano, 2x 1 GigE   ano, 2x 1 GigE  

Zjistitelnost Bluetooth ano ano ano ano

Externí ovládání dálkový ovladač (s funkcí gyro senzor) 
webové rozhraní, Vizualizér, multi-dotykový 
displej, systém řízení místnosti, klávesnice a 

myš, stavový informační displej 

webové rozhraní, Vizualizér, multi-dotykový 
dosplej, systém řízení místnosti, klávesnice a 

myš, volitelné dálkové ovládání 

webové rozhraní, Vizualizér, multi-dotykový 
dosplej, systém řízení místnosti, klávesnice a 

myš, volitelné dálkové ovládání 

webové rozhraní, multi-dotykový dosplej, 
systém řízení místnosti, klávesnice a myš, 

volitelné dálkové ovládání

Spotřeba energie Max. 105W Max. 80W 65-90W 65-90W

Provozní teplota / vlhkost 0°-40°C / 40-60% 0°-40°C / 40-60% 0°-40°C / 40-60% 0°-40°C / 40-60%

Rozměry (V+Š+H) v mm 245 x 245 x 79 203.2 x 196 x 67 115 x 110 x 37 115 x 110 x 37

Váha 2 530g standardní konfigurace, 2 655g s 
HDBaseT

1 840g 480g 480g 

Volitelné příslušenství Kit pro montáž do 19" racku a pod pracovní 
desku, USB rozbočovač, HDBaseT-TX modul

Volitelný dálkový ovladač, 19" montážní 
rám, VESA mount (75mm/100mm)

Volitelný dálkový ovladač Volitelný dálkový ovladač

Dodávané příslušenství 1x dálkový ovldač, 1x zdroj napájení, 4x 
anténa, 1x LAN kabel, 1x návod na použití

1x zdroj napájení, 4x anténa, 1x návod 
na použití

Zdroj napájení, VESA mount (75mm/100mm) Zdroj napájení, VESA mount (75mm/100mm)

Aktualizace firmware zdarma ano ano ano ano

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.
Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5 
tel.: +420 / 251 614 073, 251 615 925
e-mail: praha@nowatron.cz
www.nowatron.cz 

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.www.nowatron.cz
Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk
www.nowatron.sk

Hněvkovského 153/75, 617 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 515 915 031-2
e-mail: brno@nowatron.cz


