
…I A PARTIR D’ARA QUÈ?
EL NOU REPTE DE LES EMPRESES:  
Reunions de treball amb sol·lucions de Videoconferència.



EQUIPAMENT

PROGRAMARI

SERVEI3     ELEMENTS  
IMPRESCINDIBLES PER ACONSEGUIR L’ÈXIT : 



US OFERIM SOL.LUCIONS TÈCNIQUES PER A MILLORAR LA VOSTRA EXPERIÈNCIA EN VIDEOTREBALL



UNA SOL.LUCIÓ USB amb qualitat 4K per a petites SALES de Reunió

BARRA DE SO I VIDEO PER A CONFERÈNCIES.
VB342+

Prestacions professionals per a millorar la seva experiència de videoconferència:
CÀMERA: 

• Sensor Sony Exmore: imatge ultranítida fins a 4K 
• Velocidad de fotogramas: 4K 30 fps; 1080p, 720p, 960 x 540, 848 x 480,  

       800 x 448, 640 x 480, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 240, 320 x 180 at 60, 30, 15 fps 
• SmartFrame y SmartSpeaker: ajustament automàtic del camp de visió (FOV)  

       per a encuadrar a tots els participants i enfocar a l’orador 
• Camp de visió de gran angular (120°) 
• True WDR fins a 120 db: tecnología punta de compensació de contrallum  

       per a optimizar la llum en condicions d’alt contrast 
• Velocidad de zoom digital: hasta 4X con el sensor 4K 
• La tecnologia d’ eliminació del soroll 3D  

       proporciona imátges nítides inaturals en condicions de poca llum 
• Reflex, exposició automàtica, balanç de blancs: Auto, accionament manual amb PTZ App 
• Distància mínima d’enfocament: 80 cm 
• API d’anàlisi: les empreses i proveedors de software de tercers poden obtindre dades de  

       recomptar personas amb la finalitat d’entendre millor l’ús de l’espai per a reunions 
• Moviment vertical i horizontal motorizat 
• Horitzontal: àrea de visió horitzontal total de 180º 
• Vertical: àrea de visió vertical total de 105º 
• 10 opcions predefinides de càmera (mitjançant el comandament a distància) 
• Moviment horitzontal/vertical ràpid i silenciòs

ÀUDIO: 
•Micròfons: 2 micròfons unidireccionals amb recepció d’àudio de 6m 
•Seguiment de veu - Smartframe i Smart Speaker 
•Dos altaveus estèreo de rang complert de 5w  
 amb port de greus optimitzat per a comunicacions 
•Volumen fins a 96 dB SPL a 1/2 metre 
•Cancel·lació d’eco 
•Supressió de soroll 
•El cable d’entrada de línia aux de 3,5 mm  
 es conecta a smartphones BYOD o PC igual que un altaveu

Nou Model 2020



PROJECCIÓ DIGITAL D’ALT RENDIMENT
TECNOLOGIA LÀSSER DLP

MONITORS TÀCTILS fins a 86”

High Brightness
Especials per a espais amb molta llum ambiental

VIDEOWALL
4K/60HZ

Òptiques intercanviables

MONITORS 

37K
37.000 lúmens
WUXGA

7680 x 2160 pp
DIVERSES RESSOLUCIONS



1. Funcionament 24h/7

3. A partir de 440 cd fins a 2.500 cd  
     fins a 10 vegades més lluminositat que un Tv Domèstic.  
     Indispensable en Sales amb molta llum
4. Fiabilitat i Precissió.Entre 10 i 20 punts tàctils simultàniament

5. Cristall 4mm més resistent als cops, anti-reflexant , anti-vandàlic.
6. Superfície ANTI-Bacteriana

2. Ressolucions 4k-UHD (3840x2160)

TV vs MONITOR


Smart TV
Vs MONITOR  

INTERACTIU

1. Funcionament 24h/7

3. A partir de 440 cd fins a 2.500 cd  
     fins a 10 vegades més lluminositat que un Tv Domèstic.  
     Indispensable en Sales amb molta llum
4. Fiabilitat i Precissió.Entre 10 i 20 punts tàctils simultàniament

5. Cristall 4mm més resistent als cops, anti-reflexant , anti-vandàlic.
6. Superfície ANTI-Bacteriana

2. Ressolucions 4k-UHD (3840x2160)



 Software de Gestió basat en Núvol 
 Senzillesa d’ús, intel·ligent 
 Compleix els requisits més exigents en Ciber-Seguretat 
 Control de les reunions en directe 
 Compatibilitat entre plataformes, programaris de reunions i sistemes 
 Perfecte integració: + de 30 Apps dedicades 

     que inter-conecten les eines de missatgeria personals

Programari Líder 

en àrees d’innovació, 

rendiment i impacte



http://www.artp.cat

info@artp.cat

Per qualsevol consulta, ens podeu trobar a:

Demaneu-nos pressupost sense compromís:

http://www.artp.cat
mailto:info@artp.cat

