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Prosta komunikacja wizualna dla każdego

Nieważne czy przebywasz w dużej sali konferencyjnej, małej salce, przy biurku  lub jesteś w podróży, 

system wideokonferencyjny Ricoh P1000 jest optymalnym rozwiązaniem do łączenia ludzi  i informacji 

wizualnych pochodzących z różnych lokalizacji. Korzystając z tego systemu, który jest łatwy w obsłudze i 

skonfigurowaniu, można rozwinąć ideę komunikacji wizualnej. Jest to rozwiązanie typu “All-in-One”.      

Działa w miejscach gdzie nie ma monitorów ani projektorów

Nie wymaga od użytkownika umiejętności technicznych. Nie ma skomplikowanych ustawień i operacji

Posiada wbudowana baterię, dzięki czemu nie wymaga zasilania zewnętrznego

Możesz je zabrać wszędzie, sprawdza się także w małych pomieszczeniach (wymagane połączenie z Internetem) 

Umożliwia połączenie z siecią bezprzewodową Wi-Fi



Przedstawiamy kompaktowe urządzenie
all-in-one

Przenośne i proste

System wideokonferencyjny jest lekki (1,3kg), 
wielkości małego laptopa i pracuje na wbudowanej 
baterii. Posiada wyświetlacz, kamerę, mikrofon 
możliwość połączenia z siecią przewodową lub 
bezprzewodową Wi-Fi. Możesz korzystać z niego 
na biurku lub zabrać wszędzie tam, gdzie jest Ci 
potrzebny. Nie wymaga dodatkowych interfejsów, 
kabli ani innych urządzeń. Brak skomplikowanych 
ustawień. Po włączeniu zasilania, wystarczy 
wybrać z kim chcesz się połączyć i wykonać trzy 
proste kroki

Szerokokątny obiektyw i gładki obraz

Ricoh P1000 jest wyposażony w super 
szerokokątny aparat, który może uchwycić 170-
stopniowe pole widzenia, nawet gdy przestrzeń 
jest ograniczona. Co więcej, kierunek aparatu 
można odwrócić w sytuacji, gdy ważna jest 
lokalizacja lub tło. Ze standardowym kodekiem 
video H.264/SVC, rozdzielczość i częstotliwość 
odświeżania są sterowane automatycznie, w 
zależności od stanu obciążenia sieci, tłumienia 
przerw i zniekształcenia obrazu. Ponadto, 
czteropunktowe jednoczesne wyświetlanie obrazu 
pozwala na wyświetlenie aż 20 jednoczesnych 
punktów połączeń, bez potrzeby użycia urządzenia 
do połączeń wielopunktowych (MCU). 

Zintegrowane i przenośne

Wbudowany wyświetlacz LCD o przekątnej 10,1 cali, 
nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania, co 
pozwala na komunikację wizualną w miejscach, gdzie 
nie masz dostępu do prądu. W dodatku, oprócz sieci 
przewodowej, urządzenie to obsługuje także 
standardową sieć bezprzewodową. W rzeczywistości 
wszędzie tam, gdzie dostępna jest bezprzewodowa 
sieć Wi-Fi, przestrzeń staje się Twoim obszarem 
roboczym. Ciesz się swobodą bezprzewodowej 
komunikacji wizualnej.

Dzielenie ekranu komputera i
bezpieczeństwo
Możesz współdzielić ekran ze swojego komputera z 
drugą osobą, która znajduje się w innej lokalizacji, 
przez połączenie urządzenia kablem USB. System 
wideokonferencyjny P1000 pozwala na zachowanie 
bezpieczeństwa i ochronę Twoich danych, ponieważ 
opiera się na chmurze. Dane nie są przechowywane 
w urządzeniu, co eliminuje możliwość wycieku 
informacji z urządzeń przenośnych, nawet gdy są 
stosowane w różnych miejscach, zagubione lub 
skradzione. Ponadto, komunikacja dźwięku i obrazu 
jest szyfrowana. Odbierane są tylko połączenia, które 
mają zarejestrowane ID w książce adresowej (na 
początku połączenia konferencyjnego).



System wideokonferencyjny Ricoh P1000
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania: 60 sekund
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 280 x 215 x 29 mm
Waga: 1,3 kg
Źródło zasilania: 100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Pobór mocy:
Temperatura:
Wilgotność:
Ograniczenie wysokości:

Warunki przechowywania:

Poziom hałasu:

Maksymalnie: 30 W
10°C - 35°C
15% - 80%
Mniej niż 3 048 m (nad poziomem
morza)
Temperatura: Od 0°C do 43°C 
Wilgotność: Poniżej 90%
40 dB

AKCESORIA

Zasilacz / wtyczka, Kabel USB, Torba, Akcesoria, Bateria 
akumulatorowa, Instrukcja obsługi

SYSTEM WIDEOKONFERENCYJNY

System kodowania obrazu: H.264/SVC
System kodowania dźwięku: SPEEX szerokopasmowy , ITU-T G.

711, ITU-T G.722
Komunikacja: Protokół: Unikatowa procedura

Prędkość transmisji: 0,5 - 2 Mbps
Terminal portu USB typu A: Dla głósnika mikrofonu, Kamera USB

(obsługa sprawdzonych urządzeń)
Terminal portu USB typu B: Do współdzielenia ekranu komputera
Sieć przewodowa: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Sieć bezprzewodowa: IEEE802.11g, IEEE802.11b,
IEEE802.11n

System autoryzacji (sieć
bezprzewodowa):

Otwarty system autoryzacji,
Autoryzacja współdzielonego klucza,
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP,
WPA2-EAP

System szyfrowania (sieć
bezprzewodowa):

WEP: 128bit/64bit, TKIP: WPA-PSK/
WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP,
AES: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-
EAP/WPA2-EAP
XGA (1 024x768), WXGA (1 280x800)
RGB (D-sub15Pin)
Słuchawki, Mikrofon
Do połączenia zasilacza
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Wyjście obrazu:
Terminal wyjścia obrazu:
Terminal dźwięku:
Terminal zasilania:
Połączenie wielopunktowe:
Jednoczesne wyświetlanie:
Wbudowana kamera: Czujnik: więcej niż 1M pikseli

Kąt: 170 stopni w poziomie/ 70 stopni w pionie 
(2 kroki, pionowy obrót)

Wyświetlacz: Rozmiar: 10,1' LCD
Rozdzielczość: WSVGA: 1 024x600

Bateria: Czas działania: 2 godziny
Kompatybilna rozdzielczość
ekranu komputera (Windows):

SVGA (800x600), XGA (1 024x768),
WXGA (1 280x800)

System operacyjny (32-bit): Windows® XP (Home Edition,Professional SP3), 
Windows® Vista (Home Basic, Home Premium, Business, 
Enterprise, Ultimate SP2),
Windows® 7 (Home Premium,Professional, Enterprise, Ultimate 
SP1),
Windows® 8 (Core, Pro, Enterprise)

System operacyjny (64-bity): Windows® Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise,Ultimate SP2), 
Windows® 7 (HomePremium, Professional, Enterprise,Ultimate SP1), 
Windows® 8 (Core, Pro,Enterprise)

Procesor: Pentium M 1,2 GHz lub szybszy
Pamięć: 512 MB lub więcej
Dysk twardy: 100 MB lub więcej
Kompatybilna rozdzielczość
ekranu komputera (Mac):

800x600 - 1 440x900

System operacyjny (Mac): OS X 10.7, OS X 10.8
Obsługiwane języki: Japoński, Angielski, Niemiecki,

Francuski, Włoski, Hiszpański,
Holenderski, Szwedzki, Rosyjski,
Portugalski brazylijski, Tradycyjny
chiński, Uproszczony chiński

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 © 2013 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adoptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh-europe.com

Ricoh Polska Sp. z o.o.

02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18A 
infolinia handlowa 0 801 822 802 

www.nt.ricoh.pl

www.ricoh.pl




