
Easy
Presenter
3-Serie

Slimme en uniek vormgegeven 
presentatietrolley

3055 - 55” LED | 3055T - 55” Touch LED | 3065 - 65” LED



De Easy Presenter is een alles-in-één presentatietrolley die zeer flexibel 
inzetbaar is. Het ontwerp combineert hoge presentatiekwaliteiten met nieuwe 
gebruikersgemakken. Representatief voor elke ruimte. 

Functioneel én representatief

Gemak en eenvoud vormen de basis voor deze slimme 

 presentatieset. Het systeem is leverbaar in drie uitvoeringen 

en is geschikt voor elke middelgrote meeting room of 

hospitality-/ontvangstruimte. De trolley is zeer stabiel en 

moeiteloos te verplaatsen van de ene naar de andere ruimte. 

Kabels en losse onderdelen zijn netjes weggewerkt.

In het centrale presentatieplateau zijn aansluitmogelijk-heden 

en stroomvoorzieningen voor een laptop of een ander device 

 geïntegreerd. Het voorziet daarmee in veel gebruiksgemak 

en zorgt bovendien voor een nette uitstraling in elke ruimte. 

Iedereen kan zonder instructie met dit systeem werken. Het 

bedieningspaneel toont alleen de bedieningsfuncties die 

relevant zijn, bovendien kan de gebruiker het systeem niet 

ontregelen. Het kiezen van verschillende bronnen is uiterst 

eenvoudig. 

Het centrale plateau vormt tevens de ideale behuizing voor 

het Bose geluidsysteem, waarmee de presentatieset een 

bijzonder goede geluidskwaliteit in huis heeft. Geluid maakt 

immers vaak deel uit van uw presentatie of video.

Easy Presenter 3-Serie leverbaar in drie modellen:

   Easy Presenter 3055 - 55” LED scherm

   Easy Presenter 3055T - 55” touch LED scherm 

  Easy Presenter 3065 - 65” LED scherm

Specificaties Easy Presenter 3-Serie

   Energiezuinig Samsung LED scherm, HD beeld

  Stabiele en gemakkelijk verplaatsbare trolley

   Strak vormgegeven presentatieplateau

  Geïntegreerde 230 volt aansluiting met VGA-, HDMI- en 

audio aansluitpunt 

   Goede geluidsweergave via ingebouwde Bose luidspreker 

  Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met 

voorgeprogrammeerde bedieningsfuncties

   Een HDMI-kabel, een HDMI-to-DisplayPort-kabel en een 

VGA met audiokabel worden meegeleverd

Opties

Het is mogelijk de Easy Presenter uit te breiden met de 

volgende opties (deze zijn ook met elkaar te combineren):

  Full HD Logitech camera met ingebouwde microfoon ten 

behoeve van videoconferentie

   Draadloos presentatiesysteem Barco Clickshare voor het 

draadloos delen van documenten via een laptop of ander 

mobiel device

Meer weten?

Bel of mail onze Easy Presenter sales desk voor een 

vrijblijvende prijsopgave. Wij adviseren u graag over de 

mogelijkheden. Deze oplossing heeft een korte levertijd.

In het presentatieplateau zijn alle voorzieningen weggewerkt.Vormgeving en gebruiksgemak in optimale balans.
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