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Kompletne rozwiązanie dla interaktywnych
prezentacji

Szybkie i efektywne opracowanie koncepcji rozwoju i komunikacji jest kluczowe w sektorze biznesowym i 

edukacyjnym. W nowoczesnym biurze współpraca z wykorzystaniem najnowszych metod pracy jest 

niezbędna. Tablica interaktywna D6500 firmy Ricoh usprawnia, ułatwia szkolenia i współpracę co 

umożliwia zaangażowanie i organizację grupy użytkowników. Mając możliwość wyboru modelu z 

kontrolerem lub bez, każde rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki.

Wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD 1080p, z podświetleniem LED zapewnia doskonałą ostrość widzenia 
Kontroler Ricoh umożliwia zdalną komunikację i podłączenie do tablicy D6500 8 komputerów lub 10 tabletów 
Intuicyjna obsługa z kontrolerem Ricoh zapewnia proste zarządzanie z wykorzystaniem przyjaznej ikonografiki 
Proste wyświetlenie informacji za pomocą pisma odręcznego lub elektronicznego pisaka z kontrolerem Ricoh 
Dodatkowe opcje wyboru systemu operacyjnego umożliwiają korzystanie z interaktywnego oprogramowania i 
aplikacji



Elastyczny wybór opcji systemu 
operacyjnego i oprogramowania

Możesz wybrać konfigurację D6500 
dopasowaną do Twojego budżetu oraz potrzeb. 
Podczas obsługi bez kontrolera możesz użyć 
systemu operacyjnego z komputera do 
uruchomienia aplikacji, zapewniając 
ekonomiczny sposób prezentacji. Opcjonalnie 
można wybrać kontroler OPS z Windows™8. 
Umożliwia to wykorzystanie pakietu aplikacji 
dedykowanych do tablic interaktywnych. 
Dodatkowa opcja w postaci kontrolera OPS bez 
systemu operacyjnego, pozwala na 
wykorzystanie D6500 z preferowanym 
systemem Windows. Oznacza to, że można 
dodać własne wybrane aplikacje, 
skonfigurować ustawienia sieci i tablicę w 
zakresie bezpieczeństwa.

Twój wybór w jaki sposób działa 
kontroler

Korzystając z tablicy D6500 dostarczonej z 
kontrolerem OPS można skorzystać z aplikacji 
interaktywnej tablicy dostarczając rozwiązanie typu 
"all-in-one". Wyświetlaj dane z komputera, iPada, 
tabletu lub smartfona na tablicy i rozpocznij 
interaktywną pracę. Jeśli masz aplikację, którą 
chcesz użyć z tablicą D6500, Ricoh OS Free 
Controller umożliwia wykorzystanie jej kontroler 
OPS bez systemu operacyjnego. Możesz również 
skonfigurować własne ustawienia sieci i ochrony 
Windows, zgodnie z zasadami korporacyjnymi.



Interaktywna nauka dla uczniów szkół
podstawowych i studentów

Młody umysł szybciej przyswaja naukę poprzez intereakcję i dyskusję. Dzięki 
tablicy D6500 lekcje stają się ciekawsze i łatwiejsze do zapamiętania. Na tablicy 
interaktywnej D6500 możemy wyświetlić grafikę, zdjęcia, wykresy i wideo z 
adnotacjami. Wszystkie lekcje przeprowadzone graficznie zostają zapisane i 
mogą być udostępnione w formacie PDF.

Przedstaw studentom swoje aplikacje

Tablica D6500 dostarczana jest bez kontrolera OPS, umożliwia 
wykorzystanie swoich aplikacji i dzielenie się nimi ze studentami. 
Zapomocą D6500 wyświetlasz grafikę, opisujesz programy i 
schematy. Tablica D6500 wyświetla obrazy rozdzielczości Full HD 
1080p, można również oglądać filmy w Blue-ray i odtwarzać 
obrazy w wysokiej rozdzielczości z innych urządzeń.

Nauka i zabawa

Zajęcia mogę być teraz poprowadzone jako interaktywne sesje, a 
studentów wydziału sztuk pięknych zaangażować w rysowanie 
impresjonistyczne. Grupy robocze mogą wykorzystać tablicę 
D6500 do odkrywania nowych projektów. Na lekcjach historii 
można wykorzystać przesłane na tablicę dokumenty i na ekranie 
zaznaczyć kluczowe informacje. Każda lekcja zostaje zapisana, 
a później udostępniona studentom.

Spontaniczne notatki zostaną zapisane i 
udostępnione

Podczas pisania na ekranie tablicy, można skorzystać z funkcji 
OCR, aby przekonwertować napisany tekst. Tekst OCR zostaje 
zapisany, co umożliwia przeszukiwanie zanotowanych wcześniej 
notatek i komentarzy. Tablica obsługuje jednocześnie rysowanie, 
studenci mogą tworzyć co tylko sobie wymyślą. W zależności od 
używanego oprogramowania, możemy przesuwać, edytować 
oraz zmniejszać wielkości grafiki na ekranie.



Dzieląc się wiedzą i kreatywnością
wzmacniasz pozycję firmy

W jaki sposób można wykorzystać i udostępnić cenną wiedzę w grupach 
roboczych? Potrzebujesz urządzenia, które umożliwi każdemu współpracę i 
zaangażowanie podczas sesji "burzy mózgów"? A może potrzebujesz przekazać 
lub uzyskać cenne informacje od pracowników z innych lokalizacji. Tablica D6500 
to odpowiedź na Twoje potrzeby: interaktywna platforma, umożliwiająca 
udostępnianie i rozwijanie pomysłów. Po zakończonej prezentacji, masz 
możliwość zapisania swoich pomysłów w folderze lub wysłania ich na wskazany 
e-mail i wykorzystanie ich w przyszłości.

Zdalna komunikacja

Za pomocą połączenia internetowego bez konieczności instalacji 
oddzielnego serwera i oprogramowania możesz udostępnić treść 
tablicy na 8 tablicach jednocześnie. Każda tablica oferuje 
interaktywną kontrolę każdemu uczestnikowi w każdej  lokalizacji.  
Dodatkowo użytkownicy komputerów lub tabletów mogą 
zalogować się, aby za pomocą przeglądarki zobaczyć prezentację. 
Dla użytkowników iPadów aplikacja jest również dostępna*.

Bezpieczne prezentacje biznesowe

Po wprowadzeniu przez uczestników kodu PIN, tablica D6500 
umożliwia bezpieczne udostępnianie projektów biznesowych. 
Po wyłączeniu zasilania tablica D6500 automatycznie 
przechodzi w tryb oczekiwania, a wszystkie dane zostają 
automatycznie usunięte. W tablicy D6500 jest zainstalowany 
program antywirusowy McAfee™.

Udostępnianie informacji i szkolenia stają się 
jeszcze prostsze
Używając opcjonalnego elektronicznego pisaka, możesz pisać, 
rysować, zmieniać wielkość i przesuwać diagramy, grafikę i 
obrazy. Wykresy i schematy mogą być wzbogacone o rysunki i 
wbudowane grafiki. Sugestie i propozycje uczestników zostają 
bezpośrednio nanoszone na prezentacje. A dodatkowe informacje 
zapisane, używając funkcji OCR do przeszukiwania zapisanej 
zawartości jako pliki PDF.



Wszechstronne działanie

Tablica D6500 jest gotowa do działania zaraz po uruchomieniu. Zdalne 
konfigurowanie ustawień administratora jest chronione przez zainstalowany 
program antywirusowy McAfee. Opcjonalne bezprzewodowe połączenie 
uzupełnia oferowane połączenie za pomocą sieci LAN. Dla zdalnego i lokalnego 
dostępu, wymagana jest autoryzacja kodem PIN, aby zapobiec 
nieautoryzowanemu użyciu zapisanych wcześniej danych. Korespondencja z 
LDAP obsługuje przepływ pracy zmniejszając zarejestrowane adresy e-mail.

Znakomita jakość

Ogromną zaletą tablicy D6500 jest 65 calowy 
wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD 1080p, 
który posiada podświetlenie LED o wyjątkowej 
jasności i długiej żywotności. Wielodotykowy ekran 
na podczerwień, umożliwia wielu uczestnikom 
jednoczesne rysowanie i pisanie na ekranie. W 
zależności od używanego systemu operacyjnego i 
oprogramowania, mamy dostępnych maksymalnie 
10 punktów dotykowych podczas rysownia.

Za pomocą elektronicznego pisaka
wykonasz precyzyjnie notatk

Za pomocą opcjonalnego interaktywnego 
elektronicznego pisaka, możesz precyzyjnie 
zapisać swoje notatki, używając do tego jednej z 
czterech grubości linii. Pisanie jest łatwe i 
naturalne. Za pomocą pisaka możesz rysować lub 
pisać w 20 kolorach. Pisak łączy się z kontrolerem 
OPS za pomocą kabla USB.

Prosta obsługa, szybki start

Nie musisz już tracić czasu na ustawienia i 
konfigurację tablicy. Tablica D6500 jest gotowa do 
pracy zaraz po uruchomieniu - nie jest wymagana 
kalibracja i ustawienia oprogramowania. Obsługa 
jest intuicyjna. Kończąc spotkanie, masz możliwość 
zapisania danych jako dokumenty PDF z opcją 
wyszukiwania, aby później znaleźć notatki wpisując 
słowo kluczowe i przesłać je w każdej chwili za 
pomocą e-mail.

Wszechstronne opcje wyświetlania i
audio

Tablicę D6500 można umieścić na stojaku na 
kółkach, co umożliwia łatwe jej przemieszczanie. 
Jeśli istnieje taka potrzeba, tablice D6500 można 
powiesić na ścianie. Dwa wbudowane głośniki o 
mocy 12W każdy, nie potrzebują zewnętrznego 
systemu nagłośnienia, podczas prezentacji 
medialnej. Istnieje również możliwość podłączenia 
do zewnętrznych portów audio, zewnętrznego 
systemu nagłośnienia.



Interaktywne prezentacje rozwiązaniem dla
biznesu i edukacji

1 Ogromną zaletą tablicy D6500 jest 65 calowy
wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD
1080p, który posiada podświetlenie LED o
wyjątkowej jasności i długiej żywotności.

2 Tablica D6500 jest gotowa do pracy zaraz po
uruchomieniu - nie jest wymagana kalibracja,
oszczędzasz dzięki temu czas.

3 Ekran dotykowy pozwala na wygodne pisanie,
rysowanie, edytowanie, usuwanie,
przenoszenie, zmianę rozmiaru i zapisywanie.
Podświetlanie obszarów, przesuwanie stron,
zmniejszanie i powiększanie.

4 Prosty interfejs użytkownika powoduje, że
łatwo można udostępniać, edytować i
zapisywać zadania.

5 Prosta integracja z istniejącą infrastrukturą IT,
obsługa zdalnych działań.

6 Opcja sieci bezprzewodowej umożliwia
działanie bez podłączenia do sieci LAN.

7 Dostęp do sieci jest zabezpieczony autoryzacją
kodem PIN. Po przejściu w tryb oczekiwania
lub wyłączeniu tablicy następuje automatyczne
usunięcie danych.

8 Centralna konfiguracja ustawień i podłączenie
do jednej D6500 do 8 urządzeń. Możliwość 
uczestniczenia w prezentacji więcej niż 20 
zdalnych użytkowników zalogowanych do 
jednej tablicy.



Tablica interaktywna RICOH D6500
SPECYFIKACJA GłÓWNA

Wyświetlacz panela

Rozmiar panela: Przekątna: 65" szerokość (1 651 mm)
Typ ekranu: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Podświetlenie: System LED
Efektywny obszar wyświetlania
(szer.x wys.):

1 428,5 mm x 803,5 mm

Rozdzielczość: Maksymalnie: 1,920 x 1,080
Kolor: Maksymalnie: Ponad 1 060 000 000

kolorów
Jasność: Maksymalnie: 360 cd/m²
Proporcje obrazu: 16 : 9
Współczynnik kontrastu: 4 000 : 1
Pixel pitch: 0,744 x 0,744 mm
Szybkość reakcji: 8 ms (szary do szarego, średnio)
Kąt widzenia (H/V): 178°/178° (Współczynnik kontrastu >=

12)

PANEL DOTYKOWY

Technologia dotykowa: Czujniki na podczerwień
Punkt kontaktu: 10 punktowy (tylko ekran tablicy)

2 punktowy (z opcją kontrolera Ricoh)
Rozdzielczość panela: 32 767 x 32 767
Precyzja: +/- 10 mm w obszarze panelu
Wyjście: USB 2.0 (typ B)
Wykrywanie systemu
elektronicznego pisaka:

Metoda przechwytywania światła

Grubość szkła ochronnego: Około 4 mm (łącznie z powłoką AR)

OGÓLNE

Interfejs (wejście): Wideo (VGA, HDMI x2, DVI-D, Port
wyświetlacza, Złożony, Składnik, S-
video), Audio (L/R RCA, Linia 3,5 mm)

Interfejs (wyjście): Wideo (VGA, DVI, Złożony), Audio
(L/R RCA, wyjście głośnikowe)

Interfejs (inne): RJ45 (sieć LAN), USB2.0 (type B) x1,
RS-232C

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1 531 x 126 x 885 mm
Waga: 74 kg
Źródło zasilania: 100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Poziom głośności dźwięku (system kompletny) (40 dB), Pobór mocy
(Maksymalnie, Tryb uśpienia), Czas powrotu do stanu gotowości z trybu
oczekiwania (5 sekund), Zakres temepratury pracy (0°C - 32°C),
Wilgotność podczas pracy (10% - 80%)

W ZESTAWIE

Podręcznik konfiguracji i instrukcje bezpieczeństwa, kabel RGB (VGA),
kabel zasilający 220V, pilot, kabel USB, pisak z filcową końcówką

OPCJE

Licencja zdalna, Stojak, Zestaw czujników pisaka w tym pisak 
elektroniczny, Ricoh kontroler OPS Type1, Ricoh kontroler OPS 
bez systemu operacyjnego Type 1

Aplikacja iPad wymaga licencji.

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.nt.ricoh.pl

Ricoh Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A 
02-092 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37

www.ricoh.pl




