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AV-Cube
Täysin siirrettävä esitysratkaisu

Työpaikat ja -tilat kehittyvät jatkuvasti. Käyttäjät odottavat 
työkaluiltaan nopeita vasteaikoja ja ovat tottuneita siihen, 
että tieto ja laitteet on saatavissa aina silloin, kun niitä 
tarvitaan. AV-Cube tarjoaa ratkaisun, joka on käytet-
tävissä missä hyvänsä yrityksen tiloissa ja jopa niiden 
ulkopuolella, esimerkiksi messuilla. Käyttäjät edellyttävät 
myös, että esityksen laatu on tasaista ja ammattimaista.

AV-Cube tarjoaa täysin siirrettävän esitysratkaisun, jossa 
on aina kuva ja ääni mukana. Tarviset vain sopivan va-
paan seinäpinnan ja esitys voi alkaa.

Ratkaisuun sisältyy:
• Laitekaappi pyörillä, projektori ja kaiuttimet 

integroituna
•  Ohjelmisto ja ajurivapaa langaton  

esitysratkaisu PC:lle
•  Automaattinen kuvalähteen valinta langatto-

man ja kaapelin välillä

Optiona on saatavissa myös langaton mikrofoni.
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Projektori 
Epson EB-700U laser-projektori pystyy näyttämään jopa 
130 tuuman kuvan WUXGA Full-HD –laatuisena.

Myös kirkkaasti valaistuissa huoneissa tämä tehokas, 
mutta silti edullinen projektori tuottaa ainutlaatuisen kirk-
kaat ja värikkäät kuvat tarkkoine yksityiskohtineen. Tämä 
perustuu 3LCD-tekniikkaan, joka tuottaa 4 000 lume-
nin, yhtä suuren valkoisen ja värillisen valon tehon. Sen 
dynaaminen 2 500 000:1-kontrastisuhde tuottaa myös 
elävämmät värit ja mahdollistaa tarkemman toiston. Kun 
EB-700U on asennettu, sitä voi käyttää jopa 20 000 tuntia 
ilman huoltoa, mikä auttaa vähentämään ylläpitokustan-
nuksia.

Langaton esitys
BenQ InstaShow™  valitsee automaattisesti parhaan 
langattoman kanavan varmistaakseen esityksen laadun 
ympäristöstä piittamatta. 

BenQ InstaShow™ tukee HDMI- liitännän kautta jopa 
60Hz:n Full HD 1080p kuvaa ja stereoääntä ilman joh-
to-ongelmia tai vaikeita ajuriasennuksia. Uusin 802.11ac 
WiFi takaa tasaisen langattoman striimauksen ilman 
viiveitä tai pakkautumista. InstaShow™ tukee laajennettua 
työpöytäfunktiota Windows ja OS X käyttöjärjestelmissä. 
Myös dokumenttikameran kuva siirtyy langattomasti 
AV-Cubeen.


