
Toshiba is ervan overtuigd dat organisaties het meest 
succesvol zijn als zij informatie op de meest efficiënte manier 
communiceren. Toshiba kan u aan dit succes helpen. Dit doen 
we door u ons uitgebreide portfolio aan producten en 
oplossingen aan te bieden en u volledig te ontzorgen met onze 
uitstekende service.  Eén manier is het gebruik van 
state-of-the-art technologie tijdens vergaderingen.

Beginnen uw besprekingen soms ook te laat door het 
ontbreken van de juiste kabels? Of laat de techniek u in de 
steek? Is het bespreken van meerdere documenten tegelijk 
moeilijk te realiseren? Toshiba heeft hier een eenvoudige 
oplossing voor.

Met het alles-in-één draadloos presenteren pakket richt u 
effectief en efficiënt uw vergaderruimte in. Met één druk op de 
knop worden alle gewenste bestanden vanaf uw mobiele 
apparaat op een Toshiba scherm getoond. Onze professionele 
LED-schermen, beschikbaar in 49”, 55” en 65 inch, bieden 
indrukwekkende beeldkwaliteit, zodat uw content door 
iedereen in de kamer wordt gezien. Voeg hier onze draadloze 
presentatie oplossing aan toe en de efficiëntie van uw 
vergaderingen zal nog meer toenemen. Iedereen, zelfs een 
externe bezoeker, kan aansluiten bij de bespreking en 
informatie vanaf hun laptop op uw scherm presenteren. Het is 
zelfs mogelijk om twee mensen tegelijkertijd te laten 
presenteren door beide presentaties op één scherm te 
weergeven. De aanvullende apps, beschikbaar voor Android 
en iOS, bieden de mogelijkheid om ook via tablets en 
smartphones informatie te delen. Het service team van 
Toshiba ontzorgt u op het gebied van montage, installatie en 
configuratie, zodat u direct aan de slag kunt.

•  Effectief en efficiënt presenteren met het 
alles-in-één draadloos presenteren pakket 

•  Met één druk op de knop deelt 
u alle gewenste bestanden op 
een Toshiba LED-scherm 

•  Draadloos wisselen van presentatoren 
en tegelijkertijd diverse content delen

SNEL EN 
EENVOUDIG 
DRAADLOOS 
PRESENTEREN



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. 

SPECIFICATIES

Display

Modellen TD-E493 / TD-E553 / TD-E653

Formaat 124,5 cm/139,7 cm/165,1 cm (49”/55”/65” inch)

Resolutie 1920 x 1080 px / 1920 x 1080 px / 3840 x 2160 px

Helderheid 400 cd/m2

AV in- en outputs HDMI, USB, RS232, Lan en overige

Ingebouwde speakers 2x 8W/2x 8W/2x 10W

Accessoires Wandbeugel

Neem voor meer informatie contact met ons op:

 
TOSHIBA TEC NETHERLANDS

Duwboot 31

3991 CD Houten

NEDERLAND

 
Telefoon 

+31 (0)30 - 6348 600

 
E-mail

info@toshibatec.nl

 
Website

www.toshibatec.nl

Draadloos presenteren systeem

Integratie Standalone of netwerkintegratie

Included items 1x Base Unit, 2x buttons

Aantal gebruikers 2 x gebruikers tegelijk op het scherm

Video output 1x HDMI (1920 x 1200 px)

Apparaten iPad, iPhone, Android, AirPlay, MirrorOp, iOS app, 
Android app

Wireless presenter

Effectief en efficiënt presenteren 
U wilt graag snel en gestructureerd informatie delen en visualiseren. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een simpel 
PDF-document, een PowerPoint-presentatie, informatie uit een database of een documentmanagementsysteem. Hieronder een 
aantal belangrijke specificaties van ons draadloos presenteren pakket.

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 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.


