NovoPro, Draadloos presenteren

Maak het Simpel. Maak een Connectie. Echt Samenwerken.
NovoPro is een draadloos presentatie systeem, ontworpen voor interactieve vergaderruimtes en
klaslokalen. NovoPro ondersteunt 1-op-1 mirroring van uw iOS of Android apparaat. Enkele
eigenschappen zijn; voorvertoning/ conference control bediening, 4 bronnen op 1 scherm, video
streaming, bestanden delen en geïntegreerde interactieve whiteboard functies.
De NovoPro kan via het netwerk beheerd worden.

NovoPRO verbindt al uw WiFi devices
De NovoPro ondersteunt alle WiFi apparaten waaronder iPads, iPhones, Android systemen,
Chromebooks, laptops en desktop computers. De NovoPro kan 1080p video content (60Hz
streamen. De video content heeft een hoge kwaliteit dankzij de krachtige Quad Core processor.
De Ethernet netwerk aansluiting en WiFi zorgen voor een dual netwerk support voor zowel een
draadloze als vaste verbinding.

Verbindt gastgebruikers met de USB Launcher
Voor gastgebruikers kunt u de optionele USB Launcher
gebruiken. U heeft geen additionele software nodig. Deze zijn
los verkrijgbaar of in setjes van 2. De USB Launchers zijn zowel
voor Windows als Mac (OSX) gebruikers geschikt.

Volledige Connectiviteit
De NovoPro wordt verbonden met uw beamer of display via een HDMI aansluiting en
ondersteunt 1080p met 60Hz. Tevens ondersteunt de NovoPro 4K video met 30Hz via het
microSD slot.

Kenmerken Vivitek NovoPRO
- Kabelvrije en rommelvrije vergaderzalen met behulp van Wi-Fi-connectiviteit
- Volledige scherm mirroring ondersteund van iOS , Android , Chromebook , PC en Mac
- On-screen annotatie
- Draadloos delen van bestanden
- Verbinding met het apparaat mogelijk via QR-code (PIN-beveiligbaar)
- Gemakkelijke toegang tot Cloud bronnen
- Toon maximaal vier apparaten tegelijkertijd
- Naar keuze uitgerust met Launcher
- Software downloaden is niet nodig (bij gebruik met USB Launcher)
- Eenvoudige aansluiting en bediening
- Beveiliging en moderator functies
- Volledig uitgerust met interactieve en collaboratieve functies
- Installeer de software op al uw computers, en dupliceer uw scherm op de NovoPro
NovoPRO Hardware
NovoPro is beschikbaar als los kastje welke je kan aansluiten op je beamer, beeldscherm of TV,
maar ook als compleet beeldscherm. De NovoPro is dan ingebouwd in het beeldscherm.
De beeldschermen van Vivitek met ingebouwde NovoPro zijn hoogwaardige en professionele
schermen.
Meer informatie en product Video:
Wilt u meer informatie of een demo, neem dan contact met ons op.
Ook zijn er diverse filmpjes beschikbaar op het internet. Hieronder een link.
https://www.youtube.com/watch?v=pGBJ5xOwA10

