
Devio -
рішення для кімнат
переговорів та
невеликих
конференц-залів

Devio - це природне продовження того, як люди працюють щодня. Сучасне та компактне рішення 
дозволить створити комфортні умови для спільної роботи невеликих груп людей, які традиційно 
використовують загально відомі сервіси веб-конференцій, включаючи Microsoft Skype for 
Business/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts ™/Google Meet та багато інших.

МИТТЄВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ В БІДЬ-ЯКИХ МІСЦЯХ, В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС.

За допомогою одного USB-з'єднання Devio підключає ваш ноутбук до сервісу веб-конференції, 
забезпечуючи миттєвий доступ до відео дисплеїв кімнати, гучномовців, мікрофона, веб-камери та 
інших пристроїв.

Мікрофони Devio Beamtracking ™ можуть бути, як в настільному виконання, так і для монтажу на 
стелі, або підвісні. Вони автоматично відстежують та інтелектуально мікшують мову присутніх за 
столом, що дозволяє учасникам на іншому боці конференції отримувати бездоганний звуковий 
сигнал та комфортно почуватися в спілкуванні.

Devio підтримує як BYOD IT-політику (Bring your own device), згідно з якою співробітникам дозволено 
використовувати особисті мобільні пристрої для доступу до переговорів, так і підключення через 
стаціонарні корпоративні ПК.

Devio пропонує два конференц-хаба (концентратора) на вибір SCR-20 і SCR-25. 
SCR-20 має повну інтеграцію відео 4K30, HDCP 1.4 та HDMI аудіо. Додатково до цих функцій SCR-25 
також підтримує технологію Bluetooth®, для забезпечення безпровідних рішень користувачам, які 
віддають перевагу конференціям через смартфон та він оснащений роз'ємом для приєднання до 
конференції  POTS/VoIP терміналу.
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SCR-20 * * * *

SCR-25 * * * * * *
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Конференц-Хаб

   - Спільна робота з ПК на яких встановлено сервіси веб-конференцій, включаючи Microsoft
      Skype for Business/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts ™/Google Meet та інші.
   - Підтримує комп'ютери з Windows та Mac та використовуйте стандартні драйвери для аудіо.
   - Підключення через HDMI до одного відео дисплея в кімнаті, або до двох дисплеїв з USB-відео,
      використовуючи технологію DisplayLink USB (підтримує Windows® 7, 8, 8.1 та 10).
   -  Вбудований підсилювач потужності 20Вт. Та лінійний вихід RCA. Можливе підключення по HDMI
      аудіо (на приклад до саундбара).
   - Автоматичне налаштування під параметри конкретного приміщення завдяки використанню
      алгоритмів оптимізації звука під акустичні характеристики приміщення.
    - Ефективна система автоматичного подавлення відлуння та шумозниження для природного і 
      розбірливого звука.
   - Можливість контролю та управління за допомогою утиліти адміністрування Devio System
      Administration Utility (SAU) або по протоколу SNMP.
    - Можливість кріплення пристрою під столом.

Beamtracking™ Мікрофони

    - Технологія Beamtracking ™ автоматично відстежує та інтелектуально мікшує мову присутніх.
    -  Доступне як настільне виконання, так і виконання для монтажу на стелі, або з підвісом (чорного
       або білого кольору).
    -  Багатопроменева технологія забезпечує покриття приміщення на 360 градусів.
    -  Індикація (зелені/червоні світлодіоди) на кожному мікрофоні вказує на робочий статус або
        відключення звуку.
    -  Можливість підключення додаткового мікрофона до кожного конференц-хаб для розширення
       зони покриття.
   
* Комплект постчання включає конференц-хаб та мікрофон:
DEVIOSCR-20C, DEVIOSCR-20CX, DEVIOSCR-20T, DEVIOSCR-20TX, 
DEVIOSCR-25C, DEVIOSCR-25CX, DEVIOSCR-25T, DEVIOSCR-25TX.

* Гарантійний термін  - 2 роки.
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