
Neat Board
คู่มือผู้ใช้



Neat Board
ระบบการทำงานร่วมกัน

Neat Board แปลงประสบการณ์พ้ืนท่ีการ
ประชุมของคุณโดยการใส่ความสามารถทาง
เทคโนโลยีท่ีทรงพลังและการบุกเบิกใหม่ลงใน
ดีไซน์แบบ all-in-one ท่ีสวยงาม

เหมาะสำหรับการนำเสนอผ่านระบบเสียง 
วิดีโอ และเคร่ืองมือการทำงานร่วมกันคุณภาพ
สูงสำหรับห้องโถงประชุม พ้ืนท่ีเน้นความ
สนใจ และพ้ืนท่ีการประชุมของคุณ

Neat Board ประกอบด้วยจอภาพ กล้อง 
ลำโพง ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์ตรวจจับ
สภาพแวดล้อมในดีไซน์ขนาดเล็กหน่ึงเดียว

Neat Board ทำงานแบบแยกเด่ียวแต่ยัง
สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริม Neat 
Pad Controllers และจอแสดงผลกำหนด
เวลา



การตั้งค่าที่ง่าย

Neat Board ต้ังค่าได้ง่าย มีสายเคเบิลเส้นเดียว
และตัวเลือกแบบต้ังพ้ืนด้วยล้อท่ีเป็นอุปกรณ์ซ้ือ
เพ่ิม ตัวติดยึดผนัง หรือขาต้ังโต๊ะ

ขาตั้งพื้น

ตัวยึดยึดผนังแท่นขาตั้ง



ทุสิ่งที่คุณต้องการ
Neat Board มาพร้อมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นใน
การเริ่มต้นทำงาน รวมถึงสายเคเบิล และตัว
เลือกการติดยึดที่คุณเลือก

สกรูสำหรับการติดยึดเข้ากับผนังไม่ได้รวมมากับชุด การติดยึดเข้ากับผนังจะต้องทำโดยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎ
ระเบียบของสถานท่ีและท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง ผนังและอุปกรณ์ติดยึดจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรองรับน้ำหนักของ
ผลิตภัณฑ์

รายการสิ่งของในกล่องบรรจุภัณฑ์

Neat Board: ระบบการทำงานร่วมกันแบบออลอินวัน
สายอีเทอร์เน็ต: 16.4 ฟุต (5 ม.)
สายไฟ 9.9 ฟุต (3 ม.)
ตัวยึดมาร์กเกอร์
2x มาร์กเกอร์
ประแจหกเลี่ยม 1x 2.5 มม.

ตัวเลือกการตึดยึด

ขาต้ังโต๊ะของ Neat Board (ให้มาด้วย)
สกรู 2x M6, 2.5 น้ิว (65 มม.)

ประแจหกเล่ียม 1x 5 มม.

ตัวติดยึดผนังของ Neat Board (อุปกรณ์ซ้ือเพ่ิม)
รองรับอุปกรณ์ยึดแบบ VESA
สกรู 2x M6, 0.8 น้ิว (20 มม.)

ประแจหกเล่ียม 1x 5 มม.

ขาต้ังพ้ืนของ Neat Board (อุปกรณ์ซ้ือเพ่ิม)
สามารถใช้โดยมีหรือไม่มีล้อก็ได้
สกรู 2x M6, 2.5 น้ิว (65 มม.)
สกรู 12x M4, 0.3 น้ิว (8 มม.)

4x ล้อ
ประแจหกเล่ียม 1x 5 มม.
ประแจหกเล่ียม 1x 3 มม.
สายไฟ 14.8 ฟุต (4.5 ม.)



ขนาดและน้ำหนัก

Neat Board พร้อมขาตั้งพื้น

น้ำหนัก: 124.6 ปอนด์ 
(56.5 กก.)

Neat Board พร้อมขาตั้งโต๊ะ

น้ำหนัก: 102.6 ปอนด์ 
(46.5 กก.)

Neat Board พร้อมตัวยึดยึด
ผนัง

น้ำหนัก: 111.6 ปอนด์ 
(50.6 กก.)

58.1 น้ิว (1476 มม.)

58.1 น้ิว (1476 มม.)

58.1 น้ิว (1476 มม.)

3.6 น้ิว (91 มม.)

3.6 น้ิว (91 มม.)

3.6 น้ิว (91 มม.)

33 น้ิว (840 มม.)

13.8 น้ิว (350 มม.)

4 น้ิว (104 มม.)

36
.7

 นิ้
ว 

(9
31

 ม
ม

.)
36

.7
 นิ้
ว 

(9
31

 ม
ม

.)

39
.2

 นิ้
ว 

(9
96

 ม
ม

.)
71

.3
 นิ้
ว 

(1
81

2 
ม
ม

.)

36
.7

 นิ้
ว 

(9
31

 ม
ม

.)



การติดตั้งและการเชื่อมต่อ
การตั้งค่า

ใช้สายเคเบิลท่ีให้มาเพ่ือติดต้ังระบบ ต่อสายเคเบิลตามภาพ
ประกอบ
สายเคเบิลท่ีทำเคร่ืองหมาย        ให้มาด้วย สายเคเบิลท่ีทำ
เคร่ืองหมาย        เป็นอุปกรณ์ซ้ือเพ่ิมและไม่จำเป็นสำหรับ
การใช้ระบบข้ันพ้ืนฐาน

ข้อกำหนดสำหรับการตั้ง
ค่าที่สมบูรณ์

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
สำหรับบริการวิดีโอ

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิการทำงานแวดล้อม: 32° ถึง 95° F (0° - 35° C)
อุณหภูมิการจัดเก็บ: -4° - 140° F (-20° - 60° C)
ความช้ืนสัมพัทธ์: 10% ถึง 90%

ข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
https://neat.no/board

ระบบไฟ AC
สายไฟ 9.8 ฟุต (3 ม.)

USB-C

พอร์ตอีเทอร์เน็ต
สายไฟ 16.4 ฟุต (5 ม.)

สายอีเทอร์เน็ต 16.4 ฟุต 
(5 ม.) ท่ีให้มาไม่ได้กำหนดให้
ใช้สำหรับการติดต้ังในผนัง 
การเดินสายไฟเข้าในผนังจะ
ต้องกระทำโดยบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติโดยใช้อุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมเท่าน้ัน

WiFi

HDMI-in สำหรับการแชร์หน้าจอ (1080p)

ปุ่มรีเซ็ตเป็นค่าจาก
โรงงาน

HDMI-in สำหรับอินพุทภายในเคร่ือง (4K)
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