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Neat Bar Pro
התקן לשיחות ועידה בווידאו

Neat Bar Pro כולל מבחר טכנולוגיות 
בהתקן דק, פשוט ואלגנטי.

אפשר לחבר אליו שלושה מסכים גדולים, 
הוא מצויד בשתי מצלמות ברזולוציה גבוהה 

ביותר, מערך מיקרופונים מרובים ושלושה 
רמקולים בעלי טווח מלא.

Neat Bar Pro מצויד בבקר Neat Pad ייעודי 
וחיישני סביבה משולבים, מה שהופך אותו 

לאידאלי לאספקת שמע ווידאו באיכות 
מעולה, יחד עם יכולות ייחודיות אחרות 

לשיחות עדכון, למיקוד, לפגישות ולחדרי 
ועידות.



הרכבה 
פשוטה

כל מה שדרוש מוכן לשימוש 
היישר מהקופסה, כולל תושבות, 

כבלים והוראות ברורות. כך 
שלכל אחד קל להתקין ולהגדיר 

מסך אחד, שניים או שלושה, 
למעלה או למטה.

תושבת קיר

תושבת למסך

מעמד לשולחן



Neat Bar Pro
Neat Bar מגיע עם כל מה שצריך 

כדי להתחיל לעבוד, כולל 
כבלים, תושבת קיר, תושבת 

למסך ומעמד לשולחן.

תכולת האריזה

Neat Bar Pro: התקן לשיחות ועידה 
בווידאו

כבל HDMI : 2 מטר
כבל Ethernet : 3 מטר

כבל חשמל: 3 מטר
מתאם לתושבת, תושבת קיר, תושבת 

למסך ומעמד לשולחן

ברגים להרכבה על הקיר אינם כלולים. הרכבה על קיר תבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים בהתאם 
לתקנות הרלוונטיות של המתקן ושל המדינה. הקיר וציוד ההרכבה חייבים לעמוד בעומס המוצר.

Neat Bar Proמתאם לתושבת
תואם תושבת 

חצובה

תושבת קירתושבת למסךמעמד לשולחן

החלק את הזווית 
התומכת שנבחרה על 
מתאם התושבת וחזק 
באמצעות המפתח 

המשושה.

VESA (24 מ"מ) עבור תושבת M8 4 × בורגי
VESA (24 מ"מ) עבור תושבת M6 4 × בורגי

2 × טבעות ריווח (כדי לאבטח תושבת טלוויזיה מקבילה)
1 × מפתח משושה 5 מ"מ לתושבת המסך

1 × מפתח משושה 2 מ"מ למתאם התושבת

2 שקיות ברגים נוספים למערך של שניים או שלושה מסכים 
VESA (24 מ"מ) עבור תושבת M8 4 × בורגי  
VESA (24 מ"מ) עבור תושבת M6 4 × בורגי  × 2

4 × טבעות ריווח (לאבטחת היישור של המסכים)  



Neat Pad
Neat Pad משמש כבקר ל-Neat Bar, וניתן 
גם להגדיר אותו כתצוגת לוח זמנים לחדר 

הישיבות. הוא כולל כל מה שדרוש כדי 
להתחיל לעבוד, כולל כבלים ואפשרויות 

הרכבה.

תכולת האריזה

חבר את מתאם 
התושבת לתושבת הקיר 
וחזק באמצעות המפתח 

המשושה.

תושבת צידיתתושבת קיר מתאם לתושבת Neat Pad

Neat Pad : מסך מגע בגודל 8 אינץ'
2 × כבלי Ethernet : 3 מטר + 5 מטר

PoE מתאם מתח
מתאם תושבת, תושבת צידית ותושבת קיר

4 × בורגי M4 (7.5 מ"מ) עבור תושבת הקיר
3 × בורגי M4 (4.7 מ"מ) עבור התושבת הצידית

1 × מפתח משושה 2.5 מ"מ למתאמים
 Neat Pad 1 × מפתח משושה 2 מ"מ כדי לחזק את

לתושבת הקיר

ברגים להרכבה על הקיר אינם כלולים. הרכבה על קיר תבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים בהתאם 
לתקנות הרלוונטיות של המתקן ושל המדינה. הקיר וציוד ההרכבה חייבים לעמוד בעומס המוצר.



הרכבה ושחרור

הרכבה

החלק את ה-Neat Bar על 
אפשרות ההרכבה שנבחרה 

(1). כשהוא מוכנס עד 
 Neat Bar הסוף, הטה את
חזרה למצב אופקי, ובדוק 

אם הוא מאובטח על יד 
משיכתו בזהירות אליך.

שחרור

הטה את Neat Bar עד הסוף 
לפנים (1). משוך כלפיך (2) 

עד שהיחידה תיעצר וידית 
השחרור האדומה תופיע (3). 
דחף את ידית השחרור כלפי 

מעלה ומשוך בעדינות את 
Neat Bar אל מחוץ למתאם 

התושבת.



גודל ומשקל
Neat Bar Pro

Neat Pad

890 מ"מ

80 מ"מ

80 מ"מ

198 מ"מ

127 מ"מ

42 מ"מ

רוחב: 890 מ"מ
גובה: 80 מ"מ

עומק: 80 מ"מ
משקל: 3.1 ק"ג

רוחב: 198 מ"מ
גובה: 42 מ"מ

עומק: 127 מ"מ
משקל: 520 גרם



הרכבה וחיבור
הרכבה

 .Neat Bar השתמש בכבלים המצורפים כדי להרכיב את
חבר את הכבלים בהתאם לאיור.

כבלים שמסומנים ב-        כלולים. כבלים שמסומנים 
ב-        הם אופציונליים ולא נדרשים לשימוש בסיסי במערכת.

דרישות להרכבה 
מלאה

צג
חיבור אינטרנט

שירות וידאו

דרישות סביבה

טמפרטורת סביבה להפעלה:
0° עד 35° צלזיוס

טמפרטורת אחסון: 20°-  עד 60° צלזיוס
לחות יחסית: 10% עד 90%

מצב המתנה של הרשת: < 8 וואט (לאחר 20 דקות)

מידע נוסף 
על המוצר

https://neat.no/bar-pro

אספקת זרם חילופין
כבל 3 מטר

(RJ45) יציאת עזר

USB-C-איתור באגים ב

Ethernet יציאת
כבל 5 מטר

לחצן איפוס להגדרות היצרן

  Power over Ethernet
(PoE)

מתאם מתח לזרם 
(AC) חילופין

לחצן איפוס להגדרות היצרן

USB-C

יציאת HDMI למסך חיצוני

אין להשתמש בכבל 
ה-Ethernet באורך 5 מטר 

שמסופק לשם התקנה 
בתוך הקיר. ניתוב כבל 

בתוך הקיר יבוצע אך ורק 
על ידי עובדים מוסמכים 

באמצעות הציוד המתאים.

חריץ למנעול אבטחה

WiFi

WiFi

יציאת HDMI למסך חיצוני

Ethernet יציאת
כבל 3 מטר

כניסת HDMI לשיתוף מסך

יציאת HDMI למסך חיצוני
כבל 2 מטר
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