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Interaktívne tabule

Úvod
Vďaka interaktívnym tabuliam Ricoh objavíte  

nový spôsob tímovej spolupráce. Či už ste  

v kancelárii, na ceste alebo pracujete z domova, 

uľahčujú vám spôsob, akým sa môžete zapojiť 

a prispievať v rámci schôdzky alebo diskusie.

Interaktívne tabule Ricoh sú k dispozícii pre každý typ priestoru.  

Sú prispôsobené tak, aby vyhovovali požiadavkám malých, stredných aj 

veľkých miestností. Ponúkame na výber rôzne modely, počnúc všestrannou 

32" tabuľou pre malé priestory, ktorá sa môže používať ako interaktívna 

tabuľa alebo digitálny dotykový reklamný displej, až po extra veľký 86" 

model, ktorý je navrhnutý pre veľké zasadačky a konferenčné miestnosti.
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Interaktívne tabule

Prehľad

Produkt
Parametre

Ricoh D3210 Ricoh D5520 Ricoh D6510 Ricoh D7500 Ricoh D8600

Obrazovka 31,5" Full HD 55" Full HD 65" Full HD 75" Ultra HD 4K 85,6" Ultra HD 4K

Kontrolér Voliteľný: Štandard / Smart Voliteľný: Štandard / Smart Voliteľný: Štandard / Smart Voliteľný: Štandard / Smart Voliteľný: Štandard / Smart

Viacdotykové gestá
Panel: 10

Aplikácia IWB: 4
Panel: 10

Aplikácia IWB: 4
Panel: 10

Aplikácia IWB: 4
Panel: 10

Aplikácia IWB: 4
Panel: 10

Aplikácia IWB: 4

Mikrofón/reproduktory Zabudované (len reproduktory) Zabudované Zabudované Zabudované Zabudované (len reproduktory)

Zvuk cez Bluetooth Áno (v kontroléri) Áno (v kontroléri) Áno (v kontroléri) Áno (v kontroléri) Áno (v kontroléri)

Sieť GigE a Wi-Fi GigE a Wi-Fi GigE a Wi-Fi GigE a Wi-Fi GigE a Wi-Fi

Antireflexná obrazovka Áno Áno Áno Áno Áno

Dotyková technológia Kapacitná (PCAP) ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ (2. generácia)

Operácie
Kreslenie prstom alebo dotykovým  

perom (je súčasťou dodávky).
Vymazanie gestom dlaňou.

Kreslenie prstom alebo dotykovým  
perom. Mazanie dotykovou  

gumou alebo gestom dlaňou.

Kreslenie prstom alebo dotykovým  
perom. Mazanie dotykovou  

gumou alebo gestom dlaňou.

Kreslenie prstom alebo dotykovým  
perom. Mazanie dotykovou  

gumou alebo gestom dlaňou.

Kreslenie prstom alebo dotykovým 
perom (je súčasťou dodávky). 

Mazanie dotykovou gumou alebo 
gestom dlaňou.

Videokonferencie

Pripravené (vyžaduje sa kamera 
tretej strany). Môže vyžadovať  
inštaláciu ďalšieho softvéru a 

licencií.

Pripravené (voliteľná kamera).  
Môže vyžadovať inštaláciu  
ďalšieho softvéru a licencií.

Pripravené (voliteľná kamera).  
Môže vyžadovať inštaláciu  
ďalšieho softvéru a licencií.

Pripravené (voliteľná kamera).  
Môže vyžadovať inštaláciu  
ďalšieho softvéru a licencií.

Podporuje (voliteľná kamera tretej  
strany). Môže vyžadovať inštaláciu 

ďalšieho softvéru a licencií.

Umiestnenie Prenosné / Malé priestory
Malé zasadačky /  

Otvorené priestory
Stredné / Veľké zasadačky

Veľké zasadačky /  
Konferenčné miestnosti

Konferenčné miestnosti / Auditóriá
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Interaktívne tabule

Využite všetky možnosti 
interaktívnych tabúľ Ricoh 
pre zefektívnenie práce
S interaktívnymi tabuľami Ricoh môžete efektívne 

pracovať, usporadúvať produktívnejšie schôdze 

a prinášať zaujímavé prezentácie. 

Centrum univerzálnej komunikácie

Je to jednoduchá voľba. Integrovaný komplexný systém 

od spoločnosti Ricoh s obrazovkou s vysokým rozlíšením, 

kamerou, zabudovanými reproduktormi a mikrofónom sa  

ľahšie inštaluje a používa než systém zložený z viacerých  

súčastí.

• Riešenia pre malé, stredné a veľké zasadacie miestnosti

• Obrazovky s vysokým rozlíšením rôznych veľkostí

• Vstavané reproduktory s mikrofónom a voliteľná kamera umožňujú virtuálne stretnutia

• Ľahké ovládanie a jednotný prístup zjednodušujú používanie

• Podpora aplikácií UCS, UCS Advanced, Crestron a Skype pre firmy

Jednoduchá spolupráca pracovísk

Interaktívne tabule Ricoh umožňujú ľuďom pracujúcim  

na rozličných miesta komunikovať a spolupracovať,  

ako keby sedeli v tej istej miestnosti.

• Urýchlenie rozhodovacích procesov a zlepšenie  

flexibility biznisu

• Spolupracujte s kolegami, partnermi a zákazníkmi na rozličných miestach a v rôznych krajinách

• Súčasné zdieľanie a komentovanie obsahu na viacerých obrazovkách

• Cez intranet pripojíte až 20 interaktívnych tabúľ Ricoh

• Zvýšenie produktivity zamestnancov, zníženie výdavkov na cestovanie a ekologickej záťaže
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Interaktívne tabule

Zabezpečte svoje dáta

V rámci ochrany obchodných údajov podporujú  

interaktívne tabule Ricoh StreamLine NX®, dokumenty  

sa teda dajú bezpečne tlačiť alebo posielať e-mailom.

• Ochráňte dôverné údaje a zabezpečte obchodnú integritu

• Rovnako bezpečný systém overovania kartou ako na tlačiarňach Ricoh

• Dokumenty môže tlačiť a posielať e-mailom len ich autor

• Obsah obrazovky sa pri ukončení automaticky vymaže

Rýchla inštalácia, rýchle spustenie

Jednoduché použitie našej technológie zaujme každého. Interaktívne tabule Ricoh sa inštalujú  

a používajú ľahko - stačí pripojiť počítač, tablet alebo smartfón a môžete začať pracovať.

• Nie je potrebné inštalovať softvér ani kalibrovať obrazovku

• Obrazovka s vysokým rozlíšením ponúka kvalitu, ktorá vás nadchne

• Stačí pripojiť počítač, tablet alebo smartfón a môžete začať pracovať

• Vďaka bezdrôtovému pripojeniu je možné tabule rýchlo premiestňovať

• Vďaka USB a video vstupom je zdieľanie externého obsahu jednoduché

• Zdieľajte dokumenty, prezentujte snímky a prehľadávajte web

Používajte presné gestá

Obrazovka Ricoh s desaťbodovým gestami umožňuje  

plánovanie, kreslenie, komentovanie máp a iných  

dokumentov a ich zdieľanie ako dokumentov  

s možnosťou vyhľadávania.

• Podporuje viacdotykové ovládanie prstami a dotykovými perami

• Kreslite a komentujte v 20 farbách a 4 hrúbkach

• Dotyková obrazovka umožňuje používateľom sústrediť len na obsah prezentácie

• Rukopisné poznámky možno ukladať ako OCR obsah s možnosťou vyhľadávania

• Ukladajte, tlačte a posielajte dokumenty e-mailom priamo z interaktívnej tabule
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Interaktívne tabule

Ricoh IWB D3210
Maximalizujte potenciál malého priestoru pomocou špičkovej 

technológie

Interaktívna tabuľa Ricoh D3210 je ideálna pre malé zasadačky. Je navrhnutá tak, aby uľahčovala komunikáciu, 

podporovala myslenie a zlepšovala produktivitu, je výnimočne všestranná a dynamicky orientovaná, vďaka čomu je 

ideálnym riešením pre malé priestory, napríklad pre realitné kancelárie, predajcov áut, architektov a dizajnérov.

• Ideálny pre malé priestory

• Jednoduché použitie s intuitívnym používateľským rozhraním – 

stačí len zapojiť, zapnúť a pripojiť sa

• Jedinečná funkcia interaktívneho stola (iba pre štandardný kontrolér 

Ricoh) 

• Kompatibilný so štandardnými aj chytrými kontrolérmi Ricoh pre 

max. prispôsobenie funkčnosti

• Možnosť horizontálnej aj vertikálnej montáže, plus možnosť 

otočenia o 180°

• Štýlový čierny alebo biely dizajn (k dispozícii sú 2 farby)

UNIVERZÁLNA 
MONTÁŽ

PODPORUJE 
ŠTANDARDNÉ/
INTELIGENTNÉ 
KONTROLÉRY 

RICOH

VZDIALENÉ
ZDIEĽANIE

V REÁLNOM 
ČASE

OCR
RUČNÉHO 

PÍSANIA

VLASTNOSTI PRODUKTU
PRIPOJENIE
CHYTRÝCH
ZARIADENÍ

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR

A APLIKÁCIE

Niektoré funkcie podporujú iba štandardné kontroléry Ricoh
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Interaktívne tabule

Ricoh IWB D5520
Zdieľanie nápadov kdekoľvek a kedykoľvek

Zaistite, aby celý váš tím na poradách a pri brainstormingu efektívne spolupracoval.

Interaktívna tabuľa Ricoh D5520 ponúka výnimočnú kvalitnú dotykovú obrazovku s rozlíšením Full HD. Je 

vybavená celou škálou možností pripojenia, ktoré umožňujú prepojenie mnohých typov zariadení. Zariadenie 

je vybavené funkciou Bluetooth pre zvuk a má niekoľko portov USB na pripojenie hardvéru, napr. klávesnice.  

Priamo z obrazovky môžete aj prehľadávať web. 

• Tímová spolupráca s možnosťou pridávania poznámok do 

dokumentov a prehľadávania webu

• Zabudované reproduktory / mikrofón a voliteľná kamera Ricoh 

uľahčujú virtuálne schôdzky

• Integrácia s video konferenčnými službami Ricoh: UCS / UCS 

Advanced a Skype™ pre firmy

• Zvoľte si najlepšiu možnosť pre svoju firmu - kontrolér Smart alebo 

Štandard 

• Pridanie aplikácií Ricoh Streamline NX (SLNX) umožňuje zabezpečený 

prístup k zariadeniu pomocou kariet, využívať odosielanie e-mailom 

a tlačiť všetko, čo pomocou tabule vytvoríte

FLEXIBILNÉ A 
PRISPÔSOBITEĽNÉ 

VIDEO
KONFERENCIE

VZDIALENÉ
ZDIEĽANIE

V REÁLNOM 
ČASE

OCR
RUČNÉHO 

PÍSANIA

VLASTNOSTI PRODUKTU
PRIPOJENIE
CHYTRÝCH
ZARIADENÍ

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR

A APLIKÁCIE

Niektoré funkcie podporujú iba štandardné kontroléry Ricoh
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Interaktívne tabule

Zmeňte svoj štýl práce, pretvorte tímovú prácu

Interaktívna tabuľa Ricoh D6510 je komplexné riešenie pre spoluprácu podľa potrieb vašej firmy. Umožňuje lepšiu 

komunikáciu a zjednotenú tímovú prácu počas schôdzok a prezentácií. Interaktívna tabuľa D6510 má obrazovku 

s vysokým rozlíšením, ktorá vám poskytuje všetok priestor na zdieľanie nápadov. Viacdotyková obrazovka využíva 

technológiu ShadowSense™, ktorá vám umožňuje presne pridávať poznámky do dokumentov a získať jasný 

prehľad o svojich nápadoch.

• Zabudované reproduktory / mikrofón a voliteľná kamera Ricoh 

uľahčujú virtuálne schôdzky

• Integrácia s video konferenčnými službami Ricoh UCS / UCS 

Advanced a Skype™ pre firmy

• Zvoľte si najlepšiu možnosť pre svoju firmu - kontrolér Smart alebo 

Štandard 

• Pridanie aplikácií Ricoh Streamline NX (SLNX) umožňuje 

zabezpečený prístup k zariadeniu pomocou kariet, využívať 

odosielanie e-mailom a tlačiť všetko, čo pomocou tabule vytvoríteUNIVERZÁLNE, 
VYHOVUJE 
VIACERÝM  

PROSTREDIAM

VIDEO
KONFERENCIE

VZDIALENÉ
ZDIEĽANIE

V REÁLNOM 
ČASE

OCR
RUČNÉHO 

PÍSANIA

VLASTNOSTI PRODUKTU
PRIPOJENIE
CHYTRÝCH
ZARIADENÍ

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR

A APLIKÁCIE

Ricoh IWB D6510

Niektoré funkcie podporujú iba štandardné kontroléry Ricoh
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Interaktívne tabule

Ricoh IWB D7500
Pozdvihnite svoju tímovú prácu na vyššiu úroveň.

Interaktívna tabuľa Ricoh D7500 umožňuje tímovú prácu kdekoľveka a kedykoľvek. Zdieľajte dokumenty v reálnom čase 

a dajte všetkým členom tímu nástroje, ktoré potrebujú na prispievanie na schôdzkach. So zabudovanými reproduktormi, 

mikrofónom a voliteľnou vysokovýkonnou kamerou Ricoh je interaktívna tabuľa D7500 pripravená na videokonferenciu. 

Je pripravená pre služby Ricoh UCS a aplikáciu Skype™ pro firmy.

• Zabudované reproduktory / mikrofón a voliteľná kamera Ricoh uľahčujú virtuálne schôdzky

• Integrácia s video konferenčnými službami Ricoh UCS /UCS Advanced a Skype™ pre firmy

• Zvoľte si najlepšiu možnosť pre svoju firmu - kontrolér Smart alebo Štandard

• Pridanie aplikácií Ricoh Streamline NX (SLNX) umožňuje zabezpečený prístup k zariadeniu pomocou kariet, 

využívať odosielanie e-mailom a tlačiť všetko, čo pomocou tabule vytvoríte

4K HD 
OBRAZOVKA

VIDEO
KONFERENCIE

VZDIALENÉ
ZDIEĽANIE

V REÁLNOM 
ČASE

OCR
RUČNÉHO 

PÍSANIA

VLASTNOSTI PRODUKTU
PRIPOJENIE
CHYTRÝCH
ZARIADENÍ

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR

A APLIKÁCIE

Niektoré funkcie podporujú iba štandardné kontroléry Ricoh
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Interaktívne tabule

Ricoh IWB D8600
Vyššie rozlíšenie, väčšia obrazovka, väčšia interaktivita

Interaktívna tabuľa Ricoh D8600 má výnimočne čistý obraz, ktorý zvyšuje pozornosť a uľahčuje pochopenie 

informácií. Tento dynamický displej sa jednoducho používa a má špecializované funkcie, vďaka čomu 

predstavuje komplexné riešenie pre väčšie priestory. Druhá generácia technológie ShadowSense a dotykové 

pero zabezpečujú presné a plynulé písanie. Pomocou voliteľného pripojovacieho boxu môžete k tabuli D8600 

pripojiť čítačku kariet a rozšíriť počet USB portov v prednej časti. Vďaka novému dizajnu sú teraz káble skryté a 

takisto možno pripojiť jednotku pre zachytávanie.

4K HD 
OBRAZOVKA

VIDEO
KONFERENCIE

VZDIALENÉ
ZDIEĽANIE

V REÁLNOM 
ČASE

OCR
RUČNÉHO 

PÍSANIA

VLASTNOSTI PRODUKTU
PRIPOJENIE
CHYTRÝCH
ZARIADENÍ

INTERAKTÍVNY
SOFTVÉR

A APLIKÁCIE

Niektoré funkcie podporujú iba štandardné kontroléry Ricoh

• Špičkové špecifikácie, 4K displej s detekciou tieňov pre presnejšie 

zobrazovanie a viacdotykové ovládanie

• Veľký 86” displej je ideálny pre konferenčné miestnosti, auditoriá, 

školiace priestory a výstavy

• Používateľsky prívetivé rozhranie zjednodušuje prevádzku

• Rýchle a presné písanie pomocou prsta alebo dotykového pera

• Centrum univerzálnej komunikácie s pridávaním poznámok do 

dokumentov a spoluprácou na diaľku v reálnom čase
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Interaktívne tabule

Ricoh Smart kontrolér 

Tabule vybavené kontrolérom Smart, ktorý podporuje Microsoft 

Windows®10, môžu využívať mnoho aplikácií, čo umožňuje 

organizovať efektívne porady a tlačové konferencie.

Kontroléry IWB Ricoh
Všetky modely D3210, D5520, D6510, D7500 a D8600 vám umožňujú vybrať si kontrolér tak,  

aby vaša interaktívna tabuľa Ricoh spĺňala všetky vaše potreby: 

Vlastnosti produktu

• Predinštalovaný systém Microsoft Windows®10 

• Obsahuje licenciu na systém Microsoft Windows®10 

• Podporuje všetky aplikácie systému Windows®

• Ľahké spravovanie cez akúkoľvek spúšťaciu aplikáciu 

• Plne prispôsobiteľné pre biznis aplikácie a firemné nastavenia 

•  Umožňuje nastaviť konfiguráciu spĺňajúcu špecifické bezpečnostné 

požiadavky

Vlastnosti produktu

• Pripravené na použitie ihneď po zapnutí

• Žiadna kalibrácia obrazovky ani konfigurácia softvéru nie sú potrebné

•  Ukladá rukou písané poznámky ako obsah OCR, v ktorom sa dá 

vyhľadávať

• Prístup k sieti zabezpečený PIN kódom 

• Viacdotykové ovládanie prstami a elektronickým perom

• Obsah obrazovky sa pri ukončení automaticky vymaže 

Ricoh Štandard kontrolér

Štandardný kontrolér Ricoh je pre vás vopred nakonfigurovaný 

a poskytuje jednoduché používateľské prostredie a nástroje 

na zdieľanie, úpravu a ukladanie projektov. Je pripravený na 

používanie - stačí jeden dotyk obrazovky a môžete začať 

pracovať.

Dôležité upozornenie
Funkcie a služby opísané v tomto prospekte (napr. funkcia OCR, funkcia e-mailu, SLNX a ďalšie) sa môžu líšiť v závislosti od typu nainštalovaného kontroléra. Niektoré 

opisované aplikácie, napr. UCS Advanced a Skype pre firmy, môžu vyžadovať inštaláciu ďalšieho softvéru. Elektronické pero je podporované len kontrolérom Štandard. 

Jednotka pre zachytávanie je podporovaná len kontrolerom Štandard, s ktorým je dodávaná.
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Údaje a hodnoty uvedené v tomto prospekte sa týkajú konkrétnych obchodných prípadov. Jednotlivé okolnosti môžu vytvoriť rozdielne výsledky. Všetky názvy spoločnosti, značiek, výrobkov a služieb sú majetkom  

a registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Všetky práva vyhradené. Obsah a rozvrhnutie tohto prospektu nie je možné meniť, upravovať a kopírovať a ani ho  

vkladať do iných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ricoh Europe PLC. Produkty k dispozícii od roku 2019.

www.ricoh.sk

www.ricoh.sk

Ricoh Europe

Vajnorská 100/B

Polus Tower II 

831 04 Bratislava

Ďalšie informácie o našich produktoch nájdete na webových stránkach:

http://www.ricoh.sk
http://facebook.com/RicohEurope
https://twitter.com/ricoheurope
https://www.youtube.com/user/ricoheurope
https://www.linkedin.com/company/ricoh-europe/

