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O Neat Frame incorpora tecnologia 
poderosa num dispositivo de 
reunião compacto e conveniente 
que permite que liberte o seu 
computador para outras tarefas.

Um ecrã de toque com orientação 
de retrato, câmara avançada, 
altifalantes, microfones e sensores 
ambientais que ajudam a fornecer 
áudio e vídeo de qualidade superior 
e outros recursos exclusivos para o 
seu espaço pessoal e áreas de 
reunião focadas.

O Neat Frame é um dispositivo 
autónomo que também oferece 
suporte para auscultadores com e 
sem fios.

Neat Frame
Dispositivo de
videoconferência
com ecrã tátil integrado



Tudo o que precisa
O Neat Frame vem com tudo o que precisa para 
começar.

Na embalagem

Neat Frame: Dispositivo de videoconferência 
com ecrã tátil integrado.
Cabo de alimentação: 9,8 pés (3 m)

Peso: 7,6 libras (3,45 kg)

Dimensões e peso
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Configuração e conectividade

Requisitos ambientais

Temperatura ambiente de funcionamento:
32 a 95 °F (0 - 35 °C)
Temperatura de armazenamento: -4 - 140 °F (-20 - 60 °C)
Humidade relativa: 10% a 90%
Modo de espera de rede: 8W

Informações 
adicionais do 
produto
https://neat.no/frame
Neat Frame - User Manual rev06

Configuração

Use os cabos fornecidos para configurar o sistema. 
Ligue os cabos de acordo com a ilustração. Os cabos 
marcados com        estão incluídos. Os cabos marcados 
com        são opcionais e não são necessários para o 
uso básico do sistema.

Requisitos para uma 
configuração 
completa

Ligação à Internet 
Serviço de vídeo

Pega

Ranhura de fixação
de segurança

Alimentação CA
Cabo de 9,8 pés (3 m)

Montagem de tripé
de rosca 1/4-20 UNC

Botão de reposição
de fábrica

USB-C

Tomada mini-jack
de 4 pinos de 3,5 mm

Cobertura de privacidade fechada Cobertura de privacidade aberta


