Kablolara, donanım kilitlerine
veya alıcı kutularına ihtiyacınız
yok. Tek yapmanız gereken,
sunumunuzu gerçekleştirmek.
Tam Entegre Kablosuz Sunum Sistemi
Panasonic SQ1 Ekranlar – WolfVision'ın BYOD çözümü tümleşik olarak
sunulmaktadır.

KEY FEATURES
• Basit entegrasyon

• %100 veri şifreleme

• Esnek BOYD

• Kolay kurulum

• 4K UHD çözünürlük

Kablolara, donanım kilitlerine veya alıcı kutularına ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken,
sunumunuzu gerçekleştirmek.

Tamamen kablosuz sunumlar
Panasonic dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve Intel® SDM yuvasını kullanarak
WolfVision’ın Cynap Pure BYOD kablosuz sunum çözümünün SQ1
ekranlarına tam entegrasyonunu sağladı. Sonuçta olarak ortaya ne yazılım
yüklemesine ne de alıcı kutularına veya donanım kilitlerine ihtiyaç duyan
benzersiz ve birleşik bir kablosuz sunum çözümü çıktı. Kablolamaya, ek
uygulamalara, sürücü indirmeye artık ihtiyaç yok.

BYOD'a olan yönelimi artırma
Modern toplantılarda, konuşmalarda ve sunumlarda BYOD (Kendi Cihazını Getir) anlayışı giderek daha popüler hale
gelirken bünyesinde Cynap Pure SDM çözümünü barındıran Panasonic SQ serisi cihazlar birden fazla cihazla
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mükemmel bağlantı olanağı sunuyor. AirPlay®, Miracast™ ve Chromecast™ ekran yansıtma protokollerini
destekleyen tüm işletim sistemleri ile uyumlu olması sayesinde uygulamalara veya ilave yazılıma ihtiyaç duyulmadan
herhangi bir akıllı telefon, dizüstü bilgisayar veya tablet kullanılarak ekranda 4 adede kadar pencereyle içerik
paylaşımı yapılabiliyor.

Tam netlikte iş birliği
Panasonic’in SQ1 serisi, dünyada Intel® SDM yuvaya sahip ilk ekran grubu
olma özelliğini taşıyor. Bu rahatlık, 4K çözünürlükte ekran paylaşımı özelliği
biçiminde netlik olarak da kendini gösteriyor. Cynap Pure sistemi,
Panasonic’in interaktif çoklu dokunmatik ekranlarıyla da uyumlu. Touchback
kontrol işlevi sayesinde sunumu ekrandan kontrol etmek de mümkün hale
geliyor.

Güvenle paylaşın
İşin içine paylaşım girdiğinde ağ güvenliği de önem kazanıyor. Bu nedenle
%100 oranında kablosuz veri şifreleme olanağı sunan dengeli ve güvenli bir
Linux tabanlı işletim sistemi kullanılıyor. Bununla birlikte tam olarak ihtiyaç
duyduğunuz seviyede koruma sağlamak için IEEE802.1x kimlik doğrulaması
ve özelleştirilebilir güvenlik özellikleri de sunuluyor.

Basit bir şekilde kurun ve yönetin
SQ1 ekranda yer alan SDM yuvasında kurulum işlemi oldukça basit ve
güvenlidir. Ayrıca üniteler tarayıcı tabanlı yönetici araçları kullanılarak
uzaktan yönetilebilir ve güncellenebilir. Aygıt yazılımı güncellemeleri
ücretsizdir ve oda kontrol sistemi entegrasyonunun kolaylıkla yapılabilmesi
için önceden hazırlanmış ve özelleştirilebilir API modülleri mevcuttur.

Maksimum iş birliği, minimum dikkat dağınıklığı
Panasonic SQ1’in akılcı tasarımı, bu ürünü her toplantı alanı için ideal hale getirir. 49 inç
ile 98 inç arasında değişen boyutlarıyla SQ1 4K ekranlar gerek büyük konferans
salonları gerekse küçük sınıflar ve kalabalık alanlar için idealdir. Panasonic, dikkat
dağıtıcı kablolara ve çevre birimlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak dinleyici kitlenizin
tüm dikkatini sunuma ve sunumu gerçekleştiren kişiye vermesine yardımcı olur.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.com.tr/visual-system/ty-sbpure

CONTACT
Web: https://business.panasonic.com.tr/visual-system/contact-us

