
Snel en eenvoudig draadloos 
presenteren in één pakket
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Uw vergaderruimte inrichten 
Beginnen uw besprekingen soms ook te laat 
door het ontbreken van de juiste kabels, of 
doordat de techniek u in de steek laat? Is het 
bespreken van meerdere documenten tegelijk 
moeilijk te realiseren? Toshiba heeft hier een 
eenvoudige oplossing voor.

Een zorgvuldig ingerichte vergaderruimte biedt 
aanzienlijke meerwaarde. Zowel voor klanten 
als collega’s, ongeacht de duur van de  
bespreking, een overlegruimte moet comfor-
tabel aanvoelen en voorzien zijn van de juiste 
audiovisuele apparatuur. 
 
 
 
 

EFFECTIEF  
EN EFFICIËNT  
VERGADEREN

Draadloos bestanden delen
U wilt graag snel en gestructureerd informatie 
delen en visualiseren. Daarbij maakt het niet 
uit of het gaat om een simpel PDF-document, 
PowerPoint, informatie uit een database of 
document management systeem. 
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SLUIT AAN BIJ DE 
BELEVENIS VAN 
VANDAAG MET 
DIGITAL SIGNAGE

Snel, eenvoudig en draadloos presenteren  
Met het draadloos presenteren pakket van 
Toshiba bent u verzekerd van een effectieve en 
efficiënte vergaderruimte. Met één druk op de 
knop deelt u alle gewenste bestanden vanaf uw 
laptop, tablet of smartphone op een 49”, 55” of 
65” inch professioneel Toshiba  LED scherm. 
Het service team van Toshiba ontzorgt u op het 
gebied van montage, installatie en configuratie, 
zodat u direct aan de slag kunt. Ontdek nu de 
vergaderoplossingen van Toshiba.

SPECIFICATIES

Display Draadloos presenteren systeem

49”/ 55” / 65” inch Standalone of netwerk integratie

1920 x 1080 resolutie Inclusief 2 x buttons

450 cd/m² helderheid 2 x gebruikers tegelijk op het scherm

Verschillende AV in- en outputs HDMI out (Full HD) output

5W + 5W ingebouwde speakers AirPlay, MirrorOp, iOS app, Android app

Inclusief wandbeugel 205 x 150 x 135 (inclusief antennes)
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Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde 
handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen.  Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om de laatste status 
van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen.  
Copyright © 2017 TOSHIBA TEC. 

Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal 
documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en 
onderhouden innovatieve multifunctionele print- en 
communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit 
aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en 
onze oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec 
Netherlands is al decennia lang actief in Nederland. Vanuit 
Houten kunnen we al onze klanten alert bedienen. We 
maken deel uit van Toshiba Tec Corporation. 

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende 
leverancier van informatietechnologie, opererend in 
verschillende sectoren - variërend van detailhandel, 
onderwijs en zakelijke dienstverlening tot horeca en 
productie. Met het hoofdkantoor in Japan en meer dan 80 
vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation 
organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, 
verwerken, delen, beheren en weergeven van informatie. 

Neem voor meer informatie contact met ons op:

TOSHIBA TEC NETHERLANDS 
Duwboot 31 
3991 CD Houten 
NEDERLAND

Telefoon 
+31 (0)30 - 6348 600
 
Fax
+31 (0)30 - 6348 601 
 
E-mail 
info@toshibatec.nl

Website
www.toshibatec.nl

Together Information is Toshiba’s visie over hoe organisaties data 
ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. Op een manier dat 
deze data efficiënt kunnen worden ingezet en bijdragen aan de kennis 
binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle 
organisaties die organisaties zijn die informatie op de meest efficiënte 
manier communiceren.

Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van 
branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba´s inzet voor de 
toekomst weerspiegelen.


