עמדות מרצה מתקדמות

טקפודיום פריזנטר – העמדה שמתאימה את עצמה אליכם!
טקפודיום פריזנטר – עמדת מרצה מהפכנית ,בעיצוב
מודרני ומתקדם ,המאפשרת הגבהה והנמכה חשמלית של
גובה העמדה בלחיצת כפתור!
העמדה מספקת פתרון אור-קולי מלא ,אלגנטי ואיכותי,
ייחודי ויעיל לכל אולם הרצאות ,אודיטוריום ,כיתת לימוד,
חדרי הדרכה וחדרי ישיבות והיא הפתרון המושלם עבורכם.
העמדה מונגשת ועונה על כל דרישות התאמת סביבת
העבודה גם לאנשים בעלי צרכים מיוחדים .כעת ,גם אתם
יכולים לכוונן את העמדה לגובה הרצוי ולהתאים את סביבת
העבודה הרצויה עבורכם.
עמדת הטקפודיום פריזנטר חוסכת לכם זמן וכסף – די
לתקלות במהלך השיעור או ההרצאה ,העמדה שמה סוף
לשיעורים מבוזבזים ,לתקלות בציוד ולסרבול הטכני.
אמינות ,יעילות וקלות השימוש הפכו את הטקפודיום
פריזנטר לעמדת מרצה נחשקת ומבוקשת.
העמדה חדשנית וייחודית ומאופיינת בקלות השימוש ,עם
איכות בלתי מתפשרת ותחזוקה קלה ופשוטה.
עמדות הטקפודיום המיוצרות על ידי חברת טכום
אלקטרוניקה פועלות בהצלחה כבר שנים רבות במאות
מוסדות ברחבי הארץ ובעולם .העמדות הותקנו בהצלחה
באוניברסיטאות ,מכללות ,בתי ספר ,מרכזי הרצאות ,מתקני
הכשרה צבאיים ,מוסדות ממשלתיים ,מרכזים רפואיים,
מרכזי הדרכה ,חדרי ישיבות ,חברות וארגונים ועוד.
טכום מספקת מערכות טקפודיום למוסדות וארגונים בארץ
ובעולם ומחויבת לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר
בכל הנוגע לאיכות ,אמינות ושירות הלקוח.

עמדת המרצה כוללת:
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עמדה מתכתית מעוצבת ,המגנה על הציוד ,עם מערכת
אלקטרונית להתאמת גובה העמדה
בקר שליטה ,פיקוד ובקרה על כל הציוד האור-קולי ,כולל
מקרן
מחשב איכותי להצגת מצגות ,מחובר לרשת ולאינטרנט
מסך תצוגה למרצה עם זכוכית מחוסמת ,המגנה על
המסך
חיבור למחשבים ניידים כולל כניסת HDMI
מערכת פיקוד ומיתוג  HDלבחירת תמונה וקול להקרנה–
יציאות  VGAו HDMI -
מיקרופון איכותי בעל צוואר גמיש
מערכת הגברה הכוללת מגבר וזוג רמקולים
שליטה על עוצמת קול המיקרופון ומערכת הקול
חיבור  USBקדמי
מקלדת ועכבר
שקע חשמל לחיבור מטען מחשב נייד

תוספות אופציונאליות:
▪ מסך מגע מולטי טאצ' מובנה – המסך החדשני מאפשר
שליטה במחשב באמצעות האצבע
▪ שליטה על המסך החשמלי מהעמדה
▪ אפשרות חיבור מיקרופון אלחוטי
העמדה מתאימה ומתחברת לכל מקרן ,נגישה וזמינה
לתפעול בכל עת

נשמח לעמוד לרשותכם להסברים נוספים והדגמת עמדת המרצה
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