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 متنوع و بر اساس نیاز سالن جلسات
 استفاده بهینه از میز کنفرانس

 طول عمر باال

کنترل متمرکز تجهیزات سالن کنفرانس
 نظارت بر عملکرد سیستم کنفرانس

 دارای 32 کانال مجزا
 بیسیم با قابلیت جابجایی 

 تکنولوژی مادون قرمز

  RF تکنولوژی  
 طول عمر باالی باطری

 بدون نویز و پایدار

توکارهوشمند سازی جلساتترجمه همزمانبیسیم

سیسـتم کنفرانـس صوتـی و تصویـری RESTMOMENT بـا سـابقه 25سـاله در زمینـه تولیـد 
تجهیـزات سـالن هـای کنفرانـس و بیـش از 100 نـوع محصـول در زمینـه تجهیزات سـالن های 
کنفرانـس سـهم بزرگـی در بازارهـای جهانـی و علـی الخصـوص ایـران دارد. ایـن برند بـا قابلیت 
هایـی از جملـه Auto Tracking  ( ردیابـی خـودکار)، امـکان اتصـال به سیسـتم ترجمه همزمان 
و رای گیـری، کنتـرل تجهیزات جانبی سـالن توسـط سیسـتم هوشـمند سـاز، مدیریت جلسـات 
و آرشـیو سـازی صـدا و تصویـر، کلیـه نیازهـای یـک سـالن جلسـه را بـر اسـاس نیـاز مشـتریان 

پوشـش مـی دهد. 

RESTMOMENT - RX3500 سیستم کنفرانس دیجیتال
 پشتیبانی از 150 میکروفون کنفرانس توسط یک منبع و قابلیت افزایش توسط دستگاه

افزاینده به تعداد دلخواه
Full HD با کیفیت  (Auto Tracking) دارای سیستم ردیابی خودکار دوربین 

 دارای دو بلندگو با توان خروجی 2 وات و دو خروجی جهت اتصال به هدفون

 قابلیت اتصال به نرم افزار مدیریت هوشمند جهت رای گیری، ترجمه همزمان 
و کنترل سیستم

 طراحی با دوام و مستحکم
 قابلیت اتصال به کارت هوشمند جهت مدیریت دسترسی شرکت کنندگان به سیستم

SD Card, USB ،بر روی حافظه داخلی MP3 مجهز به آرشیو جلسات با فرمت 

RESTMOMENT - RX2305 سیستم کنفرانس دیجیتال
 پشتیبانی از 150 میکروفون کنفرانس توسط یک منبع تغذیه و قابلیت افزایش توسط 

دستگاه افزاینده به تعداد دلخواه
 طراحی مدیریتی و کاربردی

Full HD با کیفیت  (Auto Tracking) دارای سیستم ردیابی خودکار دوربین 

 قابلیت اتصال به نرم افزار مدیریت هوشمند جهت رای گیری و کنترل سیستم
 دارای بلندگو داخلی 2 وات و خروجی جهت اتصال به هدفون

 قابلیت اتصال به کارت هوشمند جهت مدیریت دسترسی شرکت کنندگان به سیستم

RESTMOMENT - RX2700 سیستم کنفرانس دیجیتال
 پشتیبانی از 180 میکروفون کنفرانس توسط یک منبع تغذیه و قابلیت افزایش توسط 

دستگاه افزاینده به تعداد دلخواه
Full HD با کیفیت  (Auto Tracking) دارای سیستم ردیابی خودکار دوربین 

 دارای بلندگو داخلی 2 وات و خروجی جهت اتصال به هدفون

 قابلیت اتصال به نرم افزار مدیریت هوشمند جهت کنترل سیستم
SD Card, USB ،بر روی حافظه داخلی MP3 مجهز به آرشیو جلسات با فرمت 




