จอภาพระะบบสม
ั ผส
ั ขนาดใหญ่
สำหรบ
ั หอ
้ งประชม
ุ ของคณ
ุ
การนำเสนอข้อมูล กระดานอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงเครอ
ื ขา่ย
การสนทนากับบุคคลทั่วโลก ภายในห้องประชุมของคุณ
ุ ความตอ
้ งการ ดา้นการนำเสนอ
InFocus® Mondopad ™ รวบรวมทก
การจด
ั เกบ
็ บน
ั ทก
ึ และการแบง่ปน
ั ทก
ุ ความคด
ิ ของคณ
ุ เพยีงปลายนว้ิสม
ั ผส
ั
ตอบทุกความลงตัว ด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว
Mondopad ™ได้รวมประสิทธิภาพ และความสามารถ ของ AIO PC และ
จอภาพระบบสัมผัสหลายทิศทางขนาดใหญ่ ไว้ที่อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว เพอ
่ื
™
ความสะดวก และประหยัด โดย Mondopad ได้รับมาตรฐานการผลิต
จากผู้นำด้านเทคโนโลยีในระดับสากล

คณ
ุ ลกัษณะเดน
่







จอภาพขนาด 55,70,80 นิ้ว พรอมระบบสมผั
้
ั สหลายทิศทาง
มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows PC เพื่อความคล่องตัว
ระบบกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Interactive Whiteboard)
การประชุมวีดีโอผ่านทางไกล ด้วยคุณภาพระดับนักธุรกิจ
สามารถเรียกดู และควบคุมผ่าน Tablet หรือ SmartPhone
มาพรอ
้ ม Microsoft Office™ฉบบ
ั ลข
ิ สท
ิ ธ์ิ ถก
ู ตอ
้ งตามกฏหมาย

การออกแบบ เพอ
่ื รองรบ
ั ระบบสม
ั ผส
ั
Mondopad ™ได้เปลี่ยนวิธีการนำเสนอในแบบเดิม ด้วยระบบสัมผัสหลายทิศทาง เนน
้
การเข้าถึงข้อมูล และการมีส่วนร่วม เพิ่มความน่าสนใจ ให้กับข้อมูล และการเชื่อมโยง
เครือข่าย ในการประชุม และการนำเสนอ โดยภาพและเสียง
มาพรอ
้ มกบ
ั โปรแกรม MondoControl ซง่ึจะเตม
ิ เตม
็ ประสท
ิ ธภ
ิ าพในการใชง้าน
ของระบบสัมผัสหลายทิศทาง ให้สะดวก และใช้งานง่ายขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ทั้งใน
ด้านการนำเสนอข้อมูล และการเชื่อมโยงเครื่อข่าย ด้วยแอพพลิเคชั่นอื่นๆ

inf5520 a

inf 7021

inf 8021

55”
CCFL LCD
5-point touch

70”
LED edge-lit LCD
5-point touch

80”
LED edge-lit LCD
5-point touch

เชอ
่ื มโลกดว้ย การประชม
ุ วด
ี โีอผา่นทางไกล
เมื่อคุณต้องการ ประชุมวีดีโอผ่านทางไกล Mondopad ™สามารถตอบทุกคำถาม
คุณสามารถ ติดตั้ง ระบบการประชุมวีดีโอผ่านทางไกล ได้ง่ายๆเหมือนคณ
ุ ตด
ิ ตัง้
โปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ เพียงคุณระบุข้อมูล SIP
จากหน่วยงานที่คุณใช้บริการ ลงใน Mondopad ™
หากคุณไม่มีระบบการประชุมวีดีโอผ่านทางไกล ทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำ และ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางเครือข่าย จากผู้ให้บริการเครือ infocus.net
รองรับแอพพลิเคชั่นล่าสุด และปรบ
ั ปรงุ
รุ่นโดยการดาวน์โหลด ทางอินเตอร์เน็ต
ได้ง่าย เหมือนการใช้งานโปรแกรมปกติ
ทั่วไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ เช่น
GoToMeeting ®, WebEx ,™
Microsoft Lync ™ and Adobe ®
Connect ™

เพม
่ิ ประสท
ิ ธภ
ิ าพใหก
้ บ
ั หอ
้ งประชม
ุ

ไมพ
่ ลาดทก
ุ สาระสำคญ
ั

Mondopad™ ไดร้วมประสท
ิ ธภ
ิ าพ และความสามารถ ของ AIO PC
และจอภาพระบบสม
ั ผส
ั หลายทศ
ิ ทางขนาดใหญ่ ไวท
้ อ
่ี ป
ุ กรณช
์ น
้ิ เดยีว
เพอ่ืความสะดวก และประหยด
ั โดย Mondopad™ ไดร้บ
ั มาตรฐานการ
การผลต
ิ จากผน
ู้ ำดา้นเทคโนโลยรีะดบ
ั สากล ทง้ั
ั ปรงุ
จาก Intel™ และ Microsoft™ สามารถปรบ
โปรแกรม และเครอ่ืงมอื เปน
็ รน
ุ่ ลา่สด
ุ ไดง้า่ย และ
55, 70, 80inch
สะดวกในการควบคม
ุ จด
ั การ รวมถงึการดแ
ู ล
จากเจา้หนา้ทใ่ีนองคก
์ ร หรอ
ื จากผใู้หบ
้ รก
ิ าร
เครอ
ื ขา่ย ไดโ้ดยตรงจากทก
ุ ท่ี เพอ
่ื ความสะดวก
Full HD (1080p)
(1920 x 1080)
รวดเรว็ และคลอ
่ งตวั ภายใตร้ะบบรก
ั ษาความ
ปลอดภยัทม
่ี าพรอ้มกบอุ
ั ปกรณ์

สามารถใช้งานโปรแกรมเครื่องเขียน เครื่องมือวาดรูป ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ เพื่อเน้น
ข้อความสำคัญ หรือบันทึกเชิงอรรถ ในระหว่างการนำเสนอข้อมูล โปรแกรมมาพร้อม
ระบบโต้ตอบระหว่างผู้นำเสนอ และผู้ร่วมประชุม เพื่อข้อมูลที่ถูกต้ อง และทุกสาระสำคัญ
ในการประชุม
 สามารถเขย
ี นสญ
ั ลก
ั ษณ์ เนน
้ ขอ
้ ความสำคญ
ั
บนหนา้งานเอกสาร ระหวา่งการนำเสนอ
เพอ
่ื ความเขา้ใจ และชัดเจน
 สามารถโตต
้ อบ เพอ
่ื แกไ้ข และยน
ื ยน
ั
ขอ
้ มลูระหวา่งการนำเสนอ เพอ
่ื ความ
ถก
ู ตอ
้ งของขอ
้ มลู
 สามารถบน
ั ทก
ึ จด
ั เกบ
็ และแบง่ปน
ั ขอ
้ มลู
ใหผ
้ เู้ขา้รว่มประชม
ุ ไดโ้ดยตรงทน
ั ที จาก
อป
ุ กรณ์ Mondopad™

กระดานอเิลก
็ ทรอนก
ิ ส์
ระบบกระดานอเิลก
็ ทรอนก
ิ สม
์ าพรอ
้ มกบ
ั โปรแกรมเสรม
ิ ใชง้านงา่ย และสะดวกในการ
จด
ั เกบ
็ บน
ั ทก
ึ และแบง่ปน
ั ทก
ุ ความคด
ิ ในระหวา่งการนำเสนอ
 โปรแกรมเสรม
ิ มาพรอ
้ มเครอ
่ื งมอ
ื มาตรฐาน
ดา้นการวาดรป
ู ปากกาเนน
้ ขอ
้ ความ รวม
ถงึลายเสน
้ สำเรจ็รป
ู งา่ยในการใชง้าน
และควบคม
ุ ดว้ยปลายนว้ิ
 กระดานอเิลก
็ ทรอนก
ิ ส์ สามารถจด
ั เกบ
็
รป
ู วาด และขอ
้ ความสำคญ
ั ระหวา่งการ
นำเสนอ โดยสามารถบน
ั ทก
ึ จด
ั เกบ
็ งาน
พรอ
้ มสง่เมลถ
์ งึผรู้ว่มประชม
ุ ไดโ้ดยตรง
จากอป
ุ กรณ์ Mondopad™

บรห
ิ ารจด
ั การ ดว้ยแอพพลเิคชน
่ั ระบบสม
ั ผส
ั
Mondopad™ สามารถจด
ั การโครงสรา้ง และดแ
ู ลไฟลง์านเอกสารไดง้า่ย ในระหวา่ง
การประชม
ุ จากสอ
่ื หลายชนด
ิ ดว้ยแอพพลเิคชน
่ั ทม
่ี าพรอ
้ มกบ
ั อป
ุ กรณ์
 สำหรบ
ั ผเู้ขา้ประชม
ุ ทไ่ีดร้บ
ั สท
ิ ธ์ิ สามารถบรห
ิ ารจด
ั การไฟลเ์อกสาร โดยการสรา้ง
แกไ้ข และลบขอ
้ มลู ทต
่ี ด
ิ ตง้ัไวภ
้ ายในอุปกรณ์ Mondopad™
้ น
ั ทจีากอป
ุ กรณ์ Mondopad™
 สามารถสง่ไฟลเ์อกสารการนำเสนอ ผา่นทางเมล์ ไดท
ั ทก
ุ ไฟลง์านเอกสาร (PowerPoint, Word, Excel, PDF, JPGs และอน
่ื ๆ)
 รองรบ
งานเอกสารทใ่ีชง้านประจำทก
ุ วน
ั ทง้ัหมดสง่ังานงา่ยดว้ยปลายนว้ิ

สามารถควบคม
ุ และบรห
ิ ารจด
ั การขอ
้ มลู จากอป
ุ กรณอ
์ น
่ื
คณ
ุ และผด
ู้ แ
ู ลระบบของคณ
ุ สามารถกำหนดสท
ิ ธก
์ิ ารประชม
ุ ใหก
้ บ
ั ผเู้ขา้รว่มประชม
ุ ทก
ุ คน
โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายจากทุกสถานที่ ภายใต้การดูแลความปลอดภัย จากโปรแกรม
และแอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์
 สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายแบบไร้สาย ผ่านเครือข่ายของคุณ โดยสามารถบริหาร
จัดการข้อมูล จากหลากหลายอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Tablet
หรือ SmartPhone ภายใต้สิทธิ์ที่กำหนด
 Mondopad™ รองรบ
ั การเชอ
่ื มโยงแบบไรส
้ าย โดยสามารถกำหนดเปน
็ ตวักระจายคลน
่ื
สญ
ั ญาณยอ
่ ย สำหรบ
ั ผเู้ขา้รว่มประชม
ุ เฉพาะกลม
ุ่ หรอ
ื สำหรบ
ั บค
ุ คลภายนอกเพอ
่ื ความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่ายหลักภายในองค์กร
 สามารถดก
ู ารทำงานของอป
ุ กรณ์ จากการควบคม
ุ ระยะไกล ผา่นทางเวบ
็ เพจทใ่ีหบ
้ รก
ิ าร
โดย Mondopad™

Mondopad ทำใหก
้ ารประชม
ุ
ไมเ่ปน
็ เรอ
่ื งนา่เบอ
่ื สำหรบ
ั คณ
ุ อก
ี ตอ
่ ไป
CNET Crave

คุณลักษณะ *

Specifications*

จอภาพ

INF5520a

INF7021

INF8021

ขนาด

55”

70”

80”

ความละเอียด

Full HD 1920 × 1080

เทคโนโลยี

ระบบช่องรับสัญญาณ

CCFL LCD

LED edge lit LCD

HDMI × 2, VGA (HD15 VESA),
Component, S-Video, Composite,
RS232, RCA stereo audio × 2, 3.5 mm
stereo mini-jack, USB Type-B to
touch screen controller board

HDMI x 2, VGA (HD15 VESA), RS232, 3.5mm stereo mini-jack, RCA stereo
audio in, 3.5mm stereo audio in, USB Type-B
to touch screen controller board

น้ำหนักผลิตภัณฑ์
INF5520a: 134.4 lbs / 61 kg
INF7021: 170 lbs / 77.1 kg
INF8021: 190 lbs. / 86.2 kg
Power Consumption:
INF5520a: 240W max
INF7021: 275W max
INF8021: 350W max
Energy Star: 5.1 for display and PC

ขนาดผลิตภัณฑ์
INF5520a: 53 x 5.5 x 38.3 in / 1346 x 140 x 973 mm
INF7021: 65.7 x 4 x 45 in / 1669 x 102 x 1143 mm
INF8021: 74.8 x 4 x 60.3 in / 1900 x 101 x 1532 mm
อุปกรณ์เสริม
Wall mount (INF-WALLMNT2)
Mobile cart (INF-MOBCART)
Floor stand (INF-FLRSTND)
Accessories shelf (INF-ACCYSHELF)
Webcam shelf (INF-VIDSHELF)
Pneumatic height assist (INF-STND-LIFT)
Extended warranties

RCA audio stereo (L/R) output, 3.5mm stereo mini jack out for
ระบบช่องส่งสัญญาณ RCA stereo audio (L/R) output for
sound bar or other external A/V system sound bar
ระบบจอภาพสัมผัส
Edge-to-edge multi-touch system with support for 5 point gestures and Windows 8

ประมวลผล

INF5520a

INF7021

หน่วยประมวลผล

Intel® Core i5-2520m, Q67 chipset

หน่วยประมวลผล

4 GB RAM

8 GB RAM

ฮาร์ดดิสก์

SSD 120GB
802.3 10/100/1000 Base-T with Wake on LAN

ระบบเครือข่าย (2 ช่อง)
ระบบเครือข่ายไร้สาย
ระบบช่องรับสัญญาณ

INF8021

Intel® Core i7-4770T, Q87 chipset

Dual band 802.11 a/b/g/n MIMO PCIe half mini card, 2.4 GHz with Intel, AMT support
USB Type-A × 6 (4 on side of
display, 2 on PC (1 used by
camera)), Ethernet (RJ45 × 2)

USB Type-A x 7 (4 on side of display, 1 USB Type-A x 6 (3 on side of display,
on top of display (used by camera), 2 1 on top of display (used by camera),
on PC), Ethernet (RJ45 x 2)
2 on PC), Ethernet (RJ45 x 2)

Output Connections Optional USB 2.0 to HDMI adapter

บลูทู ธ
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมเพิ่มเติม

HDMI out

N/A

4.0
Windows 7 Pro 64bit

Mondopad Collaboration Software Suite, Microsoft Office Home & Business 32bit

ลำโพงเสริม

กล้อง
ความละเอียด
ค่า Frame rate
เลนส์ และมุมมองภาพ
รองรับสัญญาณเสียง
การเชื่อมต่อ
โฟกัส
ระบบปรับมุมกล้อง
ระบบไฟ

1280 x 720
22fps at HD with H.264+YUV (2-way)
F/2.0, 3P Lens; FOV(D) 56.8° in HD mode,
FOV(D) 50° in VGA mode 1.0x zoom,
FOV(D) 30° in VGA mode 1.6x zoom
4 built-in Unidirectional microphones
USB 2.0 High Speed
Auto focus
Manual up/down and left/right ±40˚
Via USB

Distributed by AceCom Distribution (Thailand) Co., Ltd

ระบบไฟ
ระบบลำโพง (L&R Channel)

60 Hz AC
Two 3" and one 3/4" Aluminum Neodymium
Tweeter (per side)

กำลังขับลำโพง (RMS)

25 watts/channel @ 1% THD, 1KHz,
2-channels drive, 70 watts total system PEAK
90Hz to 20KHz

รองรับความถี่

www.infocus.com
65/44 3rd Floor Chamnan Phenjati Business Center
Rama 9 Road, Huay Khwang, Huay Khwang
Bangkok 10310
Tel: . 02 643-0901-4 Fax. 02 643-0905
www.acecom.co.th
Reseller Contact Information

ข้อมูลเพิม
่ เติม
อุปกรณ์บรรจุภายใน
รับประกัน
เงือนไขการดูแล
เสียงรบกวน
ค่าการใช้พลังงาน
ผ่านการรับรองมาตรฐาน**
ระบบภาษา

Wireless keyboard (where allowed), wireless mouse (where allowed), cleaning cloth, VGA cable, USB cable, security screws,
security screw removal tool, power cord, remote, quick setup guide, sound bar assembly, HD camera assembly, foot assembly
1 year
5° to 35°C at 0 to 10K ft
<40dBA @ 25°C
5.1 for display and PC
UL and c-UL (US/Canada), FCC (US/Canada), CE (Europe), C-tick (Australia), CCC (China), KC (Korea), NOM (Mexico), BSMI (Taiwan)
English, German, French, Italian, Spanish, Simp. Chinese, Trad. Chinese, Korean, Vietnamese, Japanese, Malay, Indonesian

* Product specifications, terms, and offerings are subject to change at any time without notice.
** Keyboard, mouse and/or speaker bar may not be shipped to all countries.
©2012 InFocus Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without further notice.
of InFocus Corporation in the United States and other countries. All trademarks are used with permission
InFocus, InFocus Bright Ideas Made Brilliant and Mondopad are either trademarks or registered trademarks
or are for identification purposes only and are the property of their respective companies.
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