
Інтерактивні 
дошки
A6500 
A7500 
A8600

Рішення для дистанційного навчання та спільної роботи
Забезпечення інтекрактивної роботи в класі, кімнаті для перемовин, конференц-залі

Підключення до мобільних пристроїв та Інтернету

Можливість установки застосунків Android™

Інтуїтивно зрозумілий, з простим налаштуванням



Сімейство інтерактивних дошок Ricoh A-Series 
спеціально розроблене для використання в 
аудиторіях і конференц-залах.

Доступні та прості дошки A6500, A7500 і A8600  
мають вбудовану ОС Android, а також низку 
попередньо встановлених програм для спільної 
роботи на білій дошці, перегляду документів     
MS Office, перегляду веб-сторінок і навіть 
двонаправленого спільного використання екрана 
прямо з комп'ютера.

Для більшої універсальності користувачі можуть завантажувати 
та запускати додатки для Android, відображати до чотирьох 
відео одночасно та активувати до 20 одночасних точок дотику з 
можливостями розділеного екрана для групових вправ, завдяки 
яким навчання та ділові зустрічі стають більш живими.

Розроблені на основі спільної архітектури для ідентичних 
можливостей підключення, зручновті використання та аксесуарів, 
інтерактивні дошки Ricoh серії A забезпечують однаковий 
інтерфейс користувача для трьох популярних розмірів екрану:    
65 дюймів (A6500), 75 дюймів (A7500) і 86 дюймів (A8600),  
відповідаючи запитам більшості кімнат і бюджетів.

Кожна модель серії A відображає високодеталізовані зображення 
з роздільною здатністю 4K через скло товщиною 3,2 мм посилене 
армованим антибліковим покриттям, яке витримує щоденне 
використання. Всі дошки пропонують швидке налаштування 
головного екрану простого доступу до функцій, які найчастіше 
використовуються, кріпляться до тієї самої додаткової рухомої 
підставки, мають можливість настінного кріплення та приєднання 
аксесуарів для відеоконференцій. Єдина відмінність полягає в 
розмірі екрана.

Оптимізовано для аудиторій та конференц-залів

A6500
Для невеликих конференц-
залів і аудиторій

A7500
Для конференц-залів і аудиторій 
середнього розміру

A8600
Для великих конференц-
залів, класних кімнат і 
лекційних аудиторій вищих 
навчальних закладів

Використовуйте хмарний контент в 
аудиторіях і на корпоративних нарадах

Дошка з можливістю розділення екрана 
дозволяє кільком користувачам писати 
на дошці одночасно

Завдяки вбудованій ОС Android ви можете 
використовувати всі свої улюблені програми. 
Щоб заощадити ваш час, багато програм 
попередньо завантажено та готові до 
використання, 



Попередньо встановлений програма Whiteboard надає необхідні функції для продуктивних мозкових штурмів і занять в аудиторії. Проводьте 
командні вправи з підтримкою до 16 одночасних точок дотику. Розділіть екран, використовуйте вбудовані шаблони та призначте різні кольори та 
товщину ліній кожному перу. Створіть до 20 сторінок і легко діліться вмістом наради чи уроку з учасниками.

File Manager зберігає та впорядковує файли, збережені в стандартній 
пам’яті дошки 32 ГБ ROM у звичному форматі на основі папок. Швидко 
шукайте та отримуйте доступ до файлів із попередніх зустрічей або 
занять.

Універсальний застосунок EShare дозволяє бездротову трансляцію 
екрана з мобільних пристроїв на дошку. Відображайте екрани до дев’яти 
пристроїв одночасно та використовуйте режим TV Mirror для трансляції 
екрана дошки на мережеві пристрої.

При підключенні до мережі стандартний застосунок Web Browser 
дозволяє користувачам вільно переглядати та шукати в Інтернеті, 
використовуючи A-Series як гігантський сенсорний монітор. 
Додайте веб-контент у класну кімнату чи конференц-зал.

Скористайтесь перевагами низки вбудованих і дошку вдосконалених 
освітніх інструментів,  об покращити процес навчання в класі. 
Виконуйте вправи з хронометражем за допомогою функції 
секундоміра, використовуйте функцію прожектора, щоб зосередити 
увагу, проводите опитування в класі за допомогою мобільних 
пристроїв учнів, записуйте уроки з аудіо для студентів, які 
пропустили заняття, тощо.

Потужні інструменти для навчання та спільної роботи

Використовуйте EShare для трансляції 
до дев’яти зображень із мобільних 

пристроїв учасників для командного 
перегляду та спільної роботи

Швидке та просте налаштування 
відеоконференцій, вебінарів та 

корпоративних тренінгів

Відкривайте, коментуйте та зберігайте 
файли PowerPoint, Word, Excel і PDF за 

допомогою WPS Office

Швидко розпочніть урок, відкрийте сеанс роботи на дошці, 
перегляньтете веб-сторінки або запустіть застосунок 
одним дотиком пальця чи пера. Легко переміщайтесь по 
меню, інструментам, функціям і програмам за допомогою 
налаштувань головного екрана та інтуїтивно зрозумілої 
панелі інструментів. Додавайте примітки до документів і 
зберігайте їх безпосередньо на дошці або в хмарі для 
подальшого використання. Все це є частиною вбудованої 
ОС Android – ПК або контролер не потрібені, але при 
потребі ви можете легко додати їх.

Ricoh пропонує на вибір три додаткові контролери з 
відкритою архітектурою, які перетворюють будь-яку дошку 
серії A на гігантську платформу на базі Windows, здатну 
запускати застосунки, сумісні з Windows 10.



Просте у використанні обладнання

Дисплей 4K UHD
Дисплей 4K (3840 x 2160 dpi) забезпечує 
чудове деталізоване зображення.

Обладнаний антибліковою плівкою для 
придушення відбиття зовнішнього світла 
для більш комфортного перегляду.

Конструкція з 
тонкою рамкою

Стильний і тонкий дизайн 
ідеально впишеться в 
будь-яке приміщення.

 Потужний звук 
Пара динаміків потужністю 15 Вт 
забезпечує звук високої чіткості.

 Кнопки на передній панелі 
Інтуїтивне управління для кожного 
користувача.

Відкритий слот Pluggable 
Specification (OPS)
Встановіть додатковий контролер 
Windows 10 з відкритою архітектурою, 
щоб запускати сумісні з Windows 10 
застосунки для виконання складних 
завдань з інтенсивним використанням 
пам’яті.

Підключення USB типу C, 3-в-1
Підключення по одному кабелю відображає 
зображення та звук, подає живлення на вихідний 
пристрій і управляє ПК з екрана дошки з можливістю 
сенсорного зворотного зв’язку.

Фронтальні інтерфейси
Просте підключення зовнішніх 
пристроїв.

ENERGY STAR® Certified

Автоматичне виявлення 
вхідних даних

Підключіть зовнішній пристрій введення, і 
відеосигнал буде автоматично виявлено 
та відображено.

20-точкова функція 
мультисенсорного управління

До 20 одночасних точок дотику дають змогу 
активно співпрацювати.
Функція Multi-touch підтримує основні операційні 
системи, включаючи Windows, Android, Linux, 
Mac і Chrome.

Мегатрейд – Офіційний дистриб’ютор Ricoh в Україні 
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33 
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua 
www.megatrade.ua 




