Neat Board
Manual do utilizador

Neat Board
Sistema de colaboração

O Neat Board transforma a sua
experiência do espaço de reuniões
combinando tecnologia poderosa e
capacidades inovadoras num elegante
design tudo em um.
É perfeito para proporcionar áudio,
vídeo e ferramentas de colaboração de
qualidade superior aos seus espaços
de convívio, trabalho e reuniões.

O Neat Board inclui ecrã, câmara,
altifalantes, microfones e sensores
ambientais num design compacto.
O Neat Board funciona de forma
autónoma mas também pode ser
acompanhado por controladores
Neat Pad e ecrãs de programação
de horários opcionais.

Instalação
simples
O Neat Board é fácil de instalar, com
apenas um cabo e a escolha de um
suporte de chão, com opção de
instalação de rodas, suporte de
parede ou suporte de mesa.

Suporte de chão

Suporte de mesa

Suporte de parede

Tudo o que é necessário
O Neat Board Inclui tudo o que
precisa para começar, incluindo
cabos e a opção de montagem
escolhida.

Na embalagem
Neat Board: Sistema de colaboração tudo
em um
Cabo Ethernet: 5 m
Cabo de alimentação: 3 m
Suporte de marcadores
2 marcadores
1 chave sextavada de 2,5 mm

Opções de montagem

Suporte de mesa Neat Board (incluído)
2 parafusos M6, 65 mm
1 chave sextavada de 5 mm

Suporte de chão Neat Board (opcional)
Pode ser utilizado com ou sem rodas
2 parafusos M6, 65 mm
12 parafusos M4, 8 mm
4 rodas
1 chave sextavada de 5 mm
1 chave sextavada de 3 mm
Cabo de alimentação: 4,5 m

Suporte de parede Neat Board (opcional)
Compatível com VESA
2 parafusos M6, 20 mm
1 chave sextavada de 5 mm

Os parafusos para montagem na parede não estão incluídos. A montagem numa parede deve
ser realizada apenas por técnicos qualificados de acordo com os regulamentos da instituição
e do país. A parede e o equipamento de montagem devem suportar com segurança a carga
do produto.

Tamanho e peso
1476 mm

Peso: 56,5 kg

931 mm
1812 mm

Neat Board com suporte
de chão

91 mm

840 mm

1476 mm

931 mm

Peso: 46,5 kg

996 mm

Neat Board com suporte
de mesa

91 mm

350 mm

1476 mm

Peso: 50,6 kg

931 mm

Neat Board com suporte
de parede

91 mm

104 mm

Instalação e conectividade
Configuração
Utilize os cabos fornecidos para configurar o sistema.
Ligue os cabos de acordo com a ilustração.
Os cabos assinalados com
são fornecidos.
Os cabos assinalados com
são opcionais e não
são necessários para a utilização básica do sistema.

Requisitos para
uma configuração
completa
Ligação à Internet
Serviço de vídeo

WiFi
Alimentação AC
Cabo de 3 m
Entrada HDMI para
entrada local (4K)
Entrada HDMI para partilha
de ecrã (1080p)

USB-C

Botão de
reposição de
fábrica

Porta Ethernet
Cabo de 5 m

O cabo Ethernet de
5 metros fornecido não
deve ser utilizado para
instalação embutida.
A passagem do cabo
pela parede deve ser
executada apenas por
técnicos qualificados
utilizando o equipamento
apropriado.

Requisitos ambientais
Temperatura ambiente de funcionamento:
0 °C a 35 °C
Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C
Humidade relativa: 10% a 90%

Informações
adicionais sobre o
produto
https://neat.no/board
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