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HUAWEI IdeaHub
interaktívny
whiteboard

plnohodnotné
videokonferencie

IdeaHub od Huawei je kompaktné "smart office" riešenie založené na devicecloud spolupráci. Vďaka integrovanému dual PC s operačným systémom
Android a Win 10 je dostupných množstvo aplikácii cez Google Play,
AppGallery a Microsoft Store. Podporuje nasadenie hybridného cloudu,
medzisieťové a medzipodnikové prepojenie s dvoma konferenčnými
režimami (AVC & SVC) a mnoho ďalších AI funkcií.
Je určený pre tímovú spoluprácu v zasadacích, výkonných či v "open-space"
kanceláriách. A to všetko v jednom kolaboratívnom boarde - funkcie sú
integrované do 4 scén, ktorými sú interaktívne tabule, premietanie
prezentácie, videokonferencia či aplikácia Open Office.
Moderný a jednoduchý, minimalistický dizajn získal ocenenie Red Dot Award
2020 winner.
Jedným dotykom môžete zdieľať obsah zo svojho notebooku alebo telefónu,
kombinácia technológií 4K a H.265 prináša ostrý, jasný a plynulý zážitok.
Rad 12 mikrofónov využíva technológiu AI na zachytenie ľudských hlasov na
viac ako 8m. Širšia frekvencia prenosov zas zaisťuje krištáľovo čistý zvuk.
S rýchlym a presným sledovaním sa hovoriaci vždy nachádza v centre
pozornosti. Auto Frame automaticky upravuje uhol kamery na základe
konferenčnej miestnosti a počtu účastníkov.

projekčný
systém

Pokročilá technológia a elegantný design
•moderný "user-friendly" design
•štíhly, štýlový stojan alebo možnosť montáže na stenu
Interaktívna tabuľa
•veľmi nízka latencia zápisu, iba 35ms
•inteligentné rozpoznávanie rukopisu
•obojsmerná anotácia a jednoduché zdieľanie zápisníc
zo stretnutí
Pokročilé videokonferencie
•štandardné videokonferencie s podporou protokolu
H.323/SIP alebo cloud, s možnosťou inštalácie bežných
videokonferenčných klientov ako sú MS Teams, Zoom
alebo Pexip
• podpora 4K, 30 fps smooth projekcie, H.265, 1080p
konferencie, zdieľanie obsahu či bezdrôtový prezentačný
systém
Umelá inteligencia vo všetkých scenároch
•sledovanie hovoriaceho a označenie menovkami/tags
•zápisy z multimodálnej konferencie
•akustická priehradka a snímanie zvuku nadiaľku

Technické špecifikácie
Model

IdeaHub Enterprise

Veľkosť obrazovky
Základná výbava

65"

86"

kodek, kamera, mikrofón, reproduktor

CPU

Dual-chip 4-core@1.5 GHz + 4-core @1.8 GHz

RAM

12 GB

Flash

64 GB

AI výpočtový výkon
Typ podsvietenia

4T FLOPS
E-LED

D-LED

Integrovaná kamera

Rozlíšenie- 4K, automatické sledovanie hlasu, automatický
framing, ultra širokouhlý 80°, 2x digitálny zoom

Reproduktory

Frekvenčný rozsah od 100Hz do 20 kHz, 6 vstavaných
reproduktorov, Stereo Audio

Mikrofóny

Dosah na viac ako 8m, 12 vstavaných mikrofónov,
vylepšené funkcie- rušenie ozveny, potláčanie šumov,
automatické zosilnenie

Produktové rozmery a hmotnosť

931.1 x 1492.5 x 71 mm
50 kg hmotnosť

Konferenčný mód
Kodek

1195.1 x 1963.8 x 95 mm
90 kg hmotnosť

Natívne konferencie, Zoom, MS Teams, Pexip a iné
H.265 1080p hardware kodek

Vstavaný kryptovací čip s podporou H.235,
STARTTLS, TLS, SRTP kryptovanie

Bezpečnosť
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