
Kleine vergaderruimtes worden steeds populairder en het 
state-of-the-art videoconferencing is er om deze ruimtes zo 
effectief mogelijk in te richten. Het videoconferencing pakket 
biedt superieure resolutie, kleurbalans, details en audio. Het 
compacte ontwerp beperkt de wirwar van kabels tot een 
minimum en met de meegeleverde wandbevestiging is deze 
oplossing optimaal voor kleine teamruimtes. 
 
Sluit het videoconferencing pakket eenvoudig aan op een 
USB-poort en u kunt direct aan de slag. Elke zitplaats is 
duidelijk zichtbaar dankzij een superbreed gezichtsveld van 
120° en een lens die kan inzoomen en kantelen. De 
geïntegreerde audio werkt optimaal voor de akoestiek van 
kleine vergaderruimtes waardoor iedereen gehoord en gezien 
kan worden. Gebruik elke softwaretoepassing voor 
videovergaderingen en cloudservice, inclusief de 
vergadertoepassingen die u al gebruikt.

•  Efficiënt en milieuvriendelijk vergaderen, 
op iedere gewenste locatie

• Bespaar op reistijd en kosten

•   Zie iedereen, ook de mensen  
    dicht bij de camera

• Werkt met uw huidige    
 videovergadertoepassingen

•  Eenvoudig; plug-and-play

Modern 
vergaderen 
met alles-in-
één Video 
Conferencing
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UW VOLLEDIGE VERGADERRUIMTE IN 
BEELD BIJ VERGADEREN OP AFSTAND

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

Videoconferencing systeem

Gezichtsveld 120 graden

Audio 1x speakerphone, 3x microfoon

Camera 5x zoom

Video output 1x HDMI (1920 x 1200 px)

Connectie Plug-and-play USB verbinding

Compatabiliteit en 
integratie

Werkt met vrijwel alle videovergadertoepassingen of 
vergaderservices (Skype voor bedrijven, Microsoft 
Cortana ™, Cisco Jabber ™, WebEx en BlueJeans, 
Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo en Zoom

Videoconferencing

Toshiba introduceert uitzonderlijke videokwaliteit in kleine vergaderruimtes met het videocoferencing pakket. Het gezichtsveld van 
120° brengt met gemak hele vergaderruimtes in beeld waar mensen aan weerszijden van de camera zitten. De 4K Ultra HD-sensor 
lens zorgt voor een scherp beeld, terwijl u met kantelen en zoomen de aandacht op presentators en hun visuele hulpmiddelen kunt 
richten. 

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.


