
  ذخیـره سـازی صـدا و تصـویـر و  تـنــوع 
 )HDMI, Component( ورودی و خروجی 
 قابلـیــت ذخیــــره سـازی با فــرمـت های 

1080P متداول و کیفیت 
 امـکـان اتصـال بـه سیــستـم کنـفــرانس
  و ویدئـوکنـفــرانس جهت مستـنـدســازي

 امـکـان ویــرایـش محتــوای ذخیـره شـده  
  با استـفـاده از نــرم افــزار اختصـاصـی

  RESTMOMENT دوربیــن حـرفــه ای رباتیـک 
HD CMOS مجهز به سنسور  

 FULL HD توانایی تصویر برداری با کیفیت 
 دارای زوم اپتیکال 20 بـرابـر و دیجیتال 12برابر

3G-SDI, HDMI دارای خروجی 
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سیستم کنفرانس
Conference System 

دوربینFull HDسیستم کنفرانس
RESTMOMENT

تجهیـزات  از 100مـدل  بیـش  تولیـد  و  سـابقه  بـا 27سـال   Restmoment شـرکت 
کنفرانسی، سهم بزرگی در بازارهای جهانی علی�الخصــوص بازار ایــران دارد. این 
برنـد بـا قابلیت�هایـی از جملــه Auto Tracking )ردیابی خـودکار دوربیـن(، رای�گیری،    
و  هوشـمند،مدیریت  بصـورت  سـالن  جانبـی  تجهیـزات  کنتـرل  همزمـان،  ترجمـه 
آرشـیو سـازی صوتـی و تصویـری جلسـات، کلیـه نیازهـای یـک سـالن کنفرانـس 

حرفـه ای را پوشـش می�دهـد. 

 2305 سـری   Restmoment از پرمخاطب�تریـن مدل�هـای سیسـتم کنفرانـس  یکـی 
می�باشـد که در بسـیاری از سـازمان�ها و شـرکت�های دولتی و خصوصی، پروژه�های 
بانکـی، نفـت، گاز و پتروشـیمی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. طراحـی زیبـا و 
مدیریتـی، جایـگاه ویـژه و منحصـر بفـردی را بـرای ایـن مـدل رقـم زده اسـت. از  

جملـه قابلیت�هـای شـاخص سـری 2305 بـه مـوارد زیـر می�تـوان اشـاره نمـود:

ضبط کننده دیجیتال صدا و تصویر
AverMedia ER310 

RESTMOMENT  RX-2305 سیستم کنفرانس دیجیتال

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

  آرشیو صوتی جلسات بدون نیاز به تجهیزات جانبی

  طراحی مدیریتی، میکروفن حساس و پرتاب صدای قوی

RX-2305 

قابـلیت ذخیـره سازی صـوتـی
  و تصویری جلسات

Recording and Archiving 

طراحی زیبا و کاربرد مدیریتـی 
Management Appearance

کیفیـت وضـوح صـدا همـراه با 
تکنولوژی حذف نویز و فیدبک
Noise Reduction Technology

 دارای نمایشگر LCD  جهت نمایش پیغام ها و نتایج رای گیری
 امکان اتصال به دستگاه های ویدئو کنفرانس 

 کنترل حرکت انواع دوربین های ویدئو کنفرانسی و کنفرانسی به صورت خودکار
 دارای IC card جهت کنترل دسترسی افراد حاضر در جلسه، حضور و غیاب و امکان تعیین زمان سخنرانی

 دارای نرم افزار مدیریت سیستم
 دارای سیستم حذف نویز و فیدبک
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رابط دوربین های سیستم کنفرانس رابط دوربین�های ویدئو کنفرانس

 قابلیت اتـصال به انـواع دوربیـن هاي
  Full HD سیستـم کنفـرانس با کیفیت   

 سـازگار با پـروتـکل های مخـتـلف
 امکان اتـصال همـزمان به 8 دوربین
 کاربری ساده با قیمت بسیار مناسب

دوربیــن�های       تصـویـر  انتــخاب  امکـان   
ویدئـوکنفرانس بـدون نیاز به اپـراتـور  با قابلیت 

Auto Tracking
 قابلیت ارسال فرمان بصورت بی�سیم به انـواع 

سـوئیچـرهای  تصویـر

ت
وال

ص
مح

یر 
سا

ITEMS (سری اقتصادی) RX-2700 RX-6621RX-3500

دیجیتالتکنولوژی پردازش صدا

 8 دستگاه دوربین Full HD و یا Analogامکان اتصال دوربین

تعداد کنسول های قابل اتصال
150شرکت کننده با قابل افزایش180شرکت کننده با قابلیت افزایشبه یک منبع صوتی 

دارد - 5 حالت---قابلیت رای گیری

تا 64 کانال---قابلیت ترجمه همزمان

LCD درابعاد 32mm*160---نمایشگر

IC card---دارد

قابلیت اتصال داردتجهیزات جانبی

SD & USBآرشیو صوتی

داردنرم افزار مدیریت سیستم

قابلیت یکپارچه سازی با دستگاه�های 
ویدئو کنفرانس و کنترل چرخش 

خودکار دوربین و وب�کم های 
ویدئو�کنفرانسی

System Integration

قابـلـیت اتـصـال بـه  انـواع دوربـیـن 
کنـفـرانسـی  جهـت تصـویـر بـرداری 

خودکار از جلسات
Auto Tracking System 

قـابلیـت رای گیــری، نـمایـش 
نـتـایــج آرا و ارائـه نـمــودار

Voting System

قابلیت اتصال به سیستم
 ترجمه همزمان 

Interpretation System
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