עמדות מרצה מתקדמות

טקפודיום תחנת עבודה – עמדה מרצה איכותית ונוחה
טקפודיום תחנת עבודה – עמדת מרצה מעוצבת ונוחה
המספקת פתרון מלא ,יעיל וקל לשליטה על הציוד האור-
קולי ומתאימה לכל אולם הרצאות ,אודיטוריום ,כיתת לימוד,
חדרי הדרכה וחדרי ישיבות והיא הפתרון המושלם עבורכם.
העמדה מותקנת בהתאמה מירבית לדרישות הלקוח–
כעמדת מרצה בתצורת פודיום או לחילופין כשולחן מרצה.
תכנון העמדה מלווה בגמישות והתאמה לצרכי הלקוח.
העמדה מעוצבת ,מוגנת ועשויה ממתכת כולל מסך למרצה
מוגן במארז מתכתי ,עם זכוכית מגן .לעמדה לוח הפעלה
ייחודי (פאנל לחצנים ידידותי למשתמש) המקנה שליטה
בעמדה ובכל האמצעים האור-קוליים ,בצורה פשוטה
וברורה ,בלחיצת כפתור .כמו כן ,לעמדה דלת נעילה
מיוחדת לכיבוי אוטומטי של המערכת ,כולל כיבוי מסודר של
המקרן בסיום ההרצאה .העמדה מאופיינת בקלות השימוש,
עם איכות בלתי מתפשרת ותחזוקה קלה ופשוטה.
עמדות הטקפודיום המיוצרות על ידי חברת טכום
אלקטרוניקה פועלות בהצלחה כבר שנים רבות במאות
מוסדות ברחבי הארץ ובעולם .העמדות הותקנו בהצלחה
באוניברסיטאות ,מכללות ,בתי ספר ,מרכזי הרצאות ,מתקני
הכשרה צבאיים ,מוסדות ממשלתיים ,מרכזים רפואיים,
מרכזי הדרכה ,חדרי ישיבות ,חברות וארגונים ועוד.
טכום מספקת מערכות טקפודיום למוסדות וארגונים בארץ
ובעולם ומחויבת לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר
בכל הנוגע לאיכות ,אמינות ושירות הלקוח.

עמדת המרצה כוללת:
▪ עמדה מתכתית מעוצבת בצורה ארגונומית ,המגנה על
הציוד ,ננעלת ומכבה את הציוד באופן אוטומטי
▪ פאנל לחצנים ייחודי וידידותי למשתמש ,המאפשר
שליטה על הציוד האור-קולי
▪ בקר שליטה ,פיקוד ובקרה על כל הציוד האור-קולי ,כולל
מקרן
▪ מחשב איכותי להצגת מצגות ,מחובר לרשת ולאינטרנט
▪ מסך תצוגה למרצה במארז מתכתי עם זכוכית מגן
להגנת המסך
▪ חיבור למחשבים ניידים כולל כניסת HDMI
▪ מערכת פיקוד ומיתוג  HDלבחירת תמונה וקול להקרנה–
יציאות  VGAו HDMI -
▪ מערכת כבילה עם מנגנון החזרה אוטומטית של הכבלים
אל תוך העמדה בסיום השימוש
▪ מערכת הגברה הכוללת מגבר ורמקול מובנים
▪ שליטה על עוצמת קול
▪ חיבור  USBקדמי
▪ מקלדת ועכבר
▪ שקע חשמל לחיבור מטען מחשב נייד
תוספות אופציונאליות:
▪ מיקרופון איכותי בעל צוואר גמיש
▪ שליטה על המסך החשמלי ותאורת האולם מהעמדה
▪ אפשרות חיבור מיקרופון אלחוטי
העמדה מתאימה ומתחברת לכל מקרן ,נגישה וזמינה
לתפעול בכל עת

נשמח לעמוד לרשותכם להסברים נוספים והדגמת עמדת המרצה
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