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Den perfekt løsning til online møder, fjernundervisning, webinarer m.m.

Vores nye VMS-system er en komplet kvalitets turn-
key løsning til alle der ikke gider bøvle med teknikken. 
VMS-systemet sætter dig i stand til at afholde online 
møder/ webinarer/ fjernundervisning på få minutter!

VMS-systemet er jeres nye mobile online system, udført 
i et enkelt, stilfuldt og tidløst design. 

Udover den store TV-skærm indeholder pakken også et 
fuld HD-webcam med autofokus, en fastmonteret kraftig 
mini PC, trådløs konference mic/ højttaler samt trådløs 
mus og tastatur.

I alle online aktiviteter er ergonomi og kameraplacering 
vigtig. De indbyggede gasfjedre gør det let at justerer 
skærm- og kamerahøjden til forskellige aktiviteter uden 
brug af værktøj.

Den stabile fod og de fire store svingbare hjul gør syste-
met mobilt og let at flytte med. Alle hjul er udstyret med 
låsefunktion.

Systemet er flot, robust designet og står sikkert og sta-
bilt på gulvet.

Virtuel Meeting System (VMS)

NY TURNKEY SOLUTION!
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Den lave model er justerbar fra 110-150cm* (fra gulv 
til center af skærm) passer til steder hvor den primære 
aktivitet foregår siddende f.eks. ved et mødelokalebord.

*Indstillingsmulighederne afhænger af skærmstørrelse.

Den høje model kan justeres 
fra 140-180cm* (fra gulv til 
center af skærm) passer til 
steder hvor man både sidder 
ned og står op eller til større 
mødelokaler.

VMS-systemet findes i to størrelser som passer til forskellige formål

Features

HD Webcam med autofokus.

Enkel højdejustering af skærm.

Trådløs konference mic/ højttaler.

Mulighed for oprulning af netledning. 

Diskret mini PC på bagsiden af skærmen.

Praktisk bord (ekstra udstyr) til key-
board, mus og fjernbetjening.
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Standard skærmstørrelse 43” (55”, 65” på forespørgsel)

Controller (mini PC) og CPU Intel mini PC med i3 processor

Hukommelse Kingston 4GB DDR RAM og Samsung 250GB SSD

Tilslutningsmuligheder WLAN, LAN (RJ45), Bluetooth 5.0 og USB

Operativsystem Windows 10 PRO

Webcam Full HD-webcam med autofocus

Mic / højttaler Trådløs konference mikrofon/ højttaler

Inkluderet tilbehør Trådløs tastatur og mus

Højde fra gulv til center af skærm, Lav model 110 – 150 cm*

Højde fra gulv til center af skærm, Høj model 140 – 180 cm*

Egenvægt Ca. 45 kg

*Indstillingsmulighederne afhænger af skærmstørrelse.

Tekniske specifikationer

Bestillingsmuligheder

Varenr. Vare

982-001-001 VMS system, low 110 – 150 cm

982-001-002 VMS system, high 140 – 180 cm

920-010-100 Bord til VMS system


