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Sistema Neat Bar 
Collaboration

Neat Bar é um dispositivo de 
reuniões altamente capaz.

O Neat Bar inclui Camera, 
Alto-falantes, Microfones e sensores 
de ambiente, todos em um design 
compacto.

É perfeito para trazer áudio e vídeo de 
qualidade superior para seus espaços 
de reunião, desejados e de 
agrupamento. 

Neat Bar vem com um Neat Pad 
Controller dedicado e Display de 
Programação opcional.



Configuração 
simples
Tudo que você precisa está 
na caixa, incluindo suportes, 
cabos e instruções claras. 
Deste modo, é fácil para 
qualquer pessoa instalar e 
configurar, acima ou abaixo 
de uma ou duas telas.

Suporte de parede

Suporte de tela

Apoio de mesa



Neat Bar
Neat Bar vem com tudo que 
você precisa para iniciar o 
funcionamento, incluindo cabos, 
suporte de parede, suporte de 
tela e apoio de mesa.

Na caixa

Os parafusos para montagem na parede não estão incluídos. A montagem na parede só deve 
ser realizada por pessoal qualificado alinhados com a instalação aplicável e regulamentos do 
estado. A parede e o equipamento de montagem devem suportar com segurança a carga do 
produto

Neat BarAdaptador de 
suporte

Apoio de 
mesa

Suporte de 
tela

Suporte de 
parede

Deslize a braçadeira selecionada no 
adaptador de montagem e fixe com a 

chave sextavada.

Neat Bar: Dispositivo de áudio e 
vídeo tudo em um
Cabo HDMI: 6,5 pés (2m)
Cabo Ethernet: 9,8 pés (3m)
Fio de energia: 9,8 pés(3m)
Adaptador do suporte, suporte de 
parede, suporte de tela e apoio de 
mesa

4 parafusos M6×001D (0,94 pol/24 mm) para suporte 
VESA
4 parafusos M8×001C (0,94 pol/24 mm) para suporte 
VESA
2 espaçadores para fixar a montagem TV paralela
1 chave sext 5 mm para suporte de tela
1 chave sext 2 mm para o adaptador de suporte



Neat Pad

Os parafusos para montagem na parede não estão incluídos. A montagem na parede só deve 
ser realizada por pessoal qualificado alinhados com a instalação aplicável e regulamentos do 
estado. A parede e o equipamento de montagem devem suportar com segurança a carga do 
produto.

Neat Pad funciona como um Controlador 
para o Neat Bar e pode também ser 
configurado como um Display de 
Programação para a Sala de Reuniões. 
Ele vem com tudo que você precisa para 
iniciar o funcionamento, incluindo cabos 
e opções de montagem.

suporte de
parede

lado suporte

Suspenda o 
adaptador de 
montagem no 

suporte de parede e 
fixe com a chave 

sextavada

Adaptador de
montagem

Neat Pad

Neat Pad: Tela sensível ao toque 8 pol
2 cabos Ethernet: Adaptador de energia 
PoE 9,8 pés (3m) + 16,4 pés (5m)
Adaptador de montagem, lado suporte e 
suporte de parede

4 parafusos M4×001B(0,30 pol/7,5 mm) para 
suporte de parede
3 parafusos M4×001B (0,19 pol/4,7 mm) para 
suporte lateral
1 chave sextavada 2,5 mm para os adaptadores
1 chave sextavada 2 mm para fixar o Neat Pad 
no suporte de parede

Na caixa



Montagem e liberação

Montagem

Deslize a Neat Bar na 
opção de montagem 
selecionada (1). Quando 
totalmente inserida, incline 
a Neat Bar de volta para a 
horizontal e verifique se é 
segura puxando-a 
cuidadosamente na sua 
direção.

Liberação

Para liberar a Neat Bar 
da opção de montagem 
selecionada, incline a 
unidade na inclinação 
máxima (1) e deslize 
cuidadosamente a 
unidade na sua direção 
(2).

Alerta: Não deixe a 
Neat Bar em uma 
posição máx. inclinada 
com o indicador 
vermelho mostrando 
como que não está 
fixada pela mola de 
bloqueio.



Tamanho e peso
Neat Bar

Neat Pad

21,9 pol (556 mm)

3 pol 
(76 mm)

3 pol 
(76 mm)

7,8 pol (198 mm)

5 pol 
(127 mm)

1,7 pol 
(42 mm)

Largura: 21,9 pol (556 mm)
Altura: 3 pol (76 mm)

Profundidade: 3 pol (76 mm)
Peso: 3,75 libras (1,7 kg)

Largura: 7,8 pol (198 mm)
Altura: 1,7 pol (42 mm)

Profundidade: 5 pol (127 mm)
Peso: 1,15 libras (520 g)



Configuração e conectividade
Configuração

Use os cabos fornecidos para configurar a Neat Bar.  
Conecte os cabos de acordo com a imagem. Os 
cabos marcados        estão incluídos. Os cabos 
marcados        são opcionais e não exigem para o uso 
básico do sistema.

Requisitos para uma 
configuração completa

Serviço de Vídeo com 
conexão Internet no 
Display

Requisitos ambientais
Temperatura de operação ambiente: 
32° a 95° F (0° - 35° C)
Temperatura de armazenagem:
-4° - 140° F (-20° - 60° C)
Umidade relativa: 10% a 90%

Informações 
Adicionais do Produto

https://neat.no/bar

Cabo energia CA 
9,8 pés (3m) 

Cabo porta Ethernet
 9,8 pés (3m)

USB-C

Reinicialização de fábrica 
botão 
Saída HDMI para cabo tela externa 
6,5 pés (2m)

Saída HDMI para tela externa

Entrada HDMI para compartilhamento 
de tela (1080p)

O Cabo Ethernet 16,4 pés 
(5m) fornecido não deve 
ser usado para instalação 
na parede. O roteamento 
do cabo na parede só 
deve ser realizado por 
pessoal qualificado 
usando equipamento 
adequado

Debug USB-C

Cabo porta Ethernet 
 16,4 pés (5m) 

Reinicialização de fábrica 
botão 
Energia na Ethernet
(PoE)

Adaptador de energia para 
CA

WiFi

Slot do bloqueio de segurança

WiFi
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