Neat Board
คู่มือผู้ใช้

Neat Board
ระบบการทำงานร่วมกัน

Neat Board แปลงประสบการณ์พน
้ื ทีก
่ าร
ประชุมของคุณโดยการใส่ความสามารถทาง
เทคโนโลยีทท
่ี รงพลังและการบุกเบิกใหม่ลงใน
ดีไซน์แบบ all-in-one ทีส
่ วยงาม

Neat Board ประกอบด้วยจอภาพ กล้อง
ลำโพง ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์ตรวจจับ
สภาพแวดล้อมในดีไซน์ขนาดเล็กหนึง่ เดียว

เหมาะสำหรับการนำเสนอผ่านระบบเสียง
วิดโี อ และเครือ
่ งมือการทำงานร่วมกันคุณภาพ
สูงสำหรับห้องโถงประชุม พืน
้ ทีเ่ น้นความ
สนใจ และพืน
้ ทีก
่ ารประชุมของคุณ

Neat Board ทำงานแบบแยกเดีย่ วแต่ยงั
สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริม Neat
Pad Controllers และจอแสดงผลกำหนด
เวลา

การตั้งค่าที่ง่าย
Neat Board ตัง้ ค่าได้งา่ ย มีสายเคเบิลเส้นเดียว
และตัวเลือกแบบตัง้ พืน
้ ด้วยล้อทีเ่ ป็นอุปกรณ์ซอ
้ื
เพิม
่ ตัวติดยึดผนัง หรือขาตัง้ โต๊ะ

ขาตั้งพื้น

แท่นขาตั้ง

ตัวยึดยึดผนัง

ทุสิ่งที่คุณต้องการ
Neat Board มาพร้อมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นใน
การเริ่มต้นทำงาน รวมถึงสายเคเบิล และตัว
เลือกการติดยึดที่คุณเลือก

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

ขาตัง้ โต๊ะของ Neat Board (ให้มาด้วย)
สกรู 2x M6, 2.5 นิว้ (65 มม.)
ประแจหกเลีย่ ม 1x 5 มม.

ขาตัง้ พืน
้ ของ Neat Board (อุปกรณ์ซอ
้ื เพิม
่ )
สามารถใช้โดยมีหรือไม่มลี อ
้ ก็ได้
สกรู 2x M6, 2.5 นิว้ (65 มม.)
สกรู 12x M4, 0.3 นิว้ (8 มม.)
4x ล้อ
ประแจหกเลีย่ ม 1x 5 มม.
ประแจหกเลีย่ ม 1x 3 มม.
สายไฟ 14.8 ฟุต (4.5 ม.)

้ื เพิม
่ )
ตัวติดยึดผนังของ Neat Board (อุปกรณ์ซอ
รองรับอุปกรณ์ยด
ึ แบบ VESA
สกรู 2x M6, 0.8 นิว้ (20 มม.)
ประแจหกเลีย่ ม 1x 5 มม.

สกรูสำหรับการติดยึดเข้ากับผนังไม่ได้รวมมากับชุด การติดยึดเข้ากับผนังจะต้องทำโดยบุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามกฎ
ระเบียบของสถานทีแ
่ ละท้องถิน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผนังและอุปกรณ์ตด
ิ ยึดจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรองรับน้ำหนักของ
ผลิตภัณฑ์

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: 124.6 ปอนด์
(56.5 กก.)

71.3 นิว้ (1812 มม.)

Neat Board พร้อมขาตั้งพื้น

3.6 นิว้ (91 มม.)
36.7 นิว้ (931 มม.)

58.1 นิว้ (1476 มม.)

33 นิว้ (840 มม.)

น้ำหนัก: 102.6 ปอนด์
(46.5 กก.)

39.2 นิว้ (996 มม.)

Neat Board พร้อมขาตั้งโต๊ะ

3.6 นิว้ (91 มม.)
36.7 นิว้ (931 มม.)

58.1 นิว้ (1476 มม.)

13.8 นิว้ (350 มม.)

Neat Board พร้อมตัวยึดยึด
ผนัง
น้ำหนัก: 111.6 ปอนด์
(50.6 กก.)

3.6 นิว้ (91 มม.)
36.7 นิว้ (931 มม.)

58.1 นิว้ (1476 มม.)

4 นิว้ (104 มม.)

การติดตั้งและการเชื่อมต่อ
การตั้งค่า
ใช้สายเคเบิลทีใ่ ห้มาเพือ
่ ติดตัง้ ระบบ ต่อสายเคเบิลตามภาพ
ประกอบ
สายเคเบิลทีท
่ ำเครือ
่ งหมาย
ให้มาด้วย สายเคเบิลทีท
่ ำ
เครือ
่ งหมาย
เป็นอุปกรณ์ซอ
้ื เพิม
่ และไม่จำเป็นสำหรับ
การใช้ระบบขัน
้ พืน
้ ฐาน

ข้อกำหนดสำหรับการตั้ง
ค่าที่สมบูรณ์
การเชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ต
สำหรับบริการวิดโี อ

WiFi
ระบบไฟ AC
สายไฟ 9.8 ฟุต (3 ม.)
HDMI-in สำหรับอินพุทภายในเครือ
่ ง (4K)
HDMI-in สำหรับการแชร์หน้าจอ (1080p)

ปุม
่ รีเซ็ตเป็นค่าจาก
โรงงาน
USB-C
พอร์ตอีเทอร์เน็ต
สายไฟ 16.4 ฟุต (5 ม.)

สายอีเทอร์เน็ต 16.4 ฟุต
(5 ม.) ทีใ่ ห้มาไม่ได้กำหนดให้
ใช้สำหรับการติดตัง้ ในผนัง
การเดินสายไฟเข้าในผนังจะ
ต้องกระทำโดยบุคคลทีม
่ ี
คุณสมบัตโิ ดยใช้อป
ุ กรณ์ท่ี
เหมาะสมเท่านัน
้

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมก
ิ ารทำงานแวดล้อม: 32° ถึง 95° F (0° - 35° C)
อุณหภูมก
ิ ารจัดเก็บ: -4° - 140° F (-20° - 60° C)
ความชืน
้ สัมพัทธ์: 10% ถึง 90%

ข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
https://neat.no/board
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