FALBA ÉPÍTETT TECHNOLÓGIA
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SMART-I-WALL
SCREEN
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CSATLAKOZÁS
ÉS INTERAKCIÓ

Kijelző nagy, 4K felbontásban multitouch funkcióval,
több felhasználó egyidejű
együttműködésének
céljából.

Legyen interaktív, ossza
meg, mutassa be prezentációját. Csupán egyetlen
érintéssel.
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SMART-I-WALL®
PROJECTION

EGYEDI
HANGÉLMÉNY

Hátsó megvilágítás
a válaszfal teljes átlátszóságának megőrzésével.

Szólaltassa meg a falakat
és a bútorokat maga körül.
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Tökéletesen
a válaszfalainkba építhető.

Válassza ki az igényeinek
megfelelő tartozékokat.

A DESIGN ÉS
A TECHNOLÓGIA
ÖTVÖZÉSÉVEL

SZEMÉLYRE
SZABHATÓSÁG

Projekt leírása

Screen 75"

MICRA II

Asztal

SMART-i-WALL®

SCREEN

Nagy felbontású 4K kijelző multitouch funkcióval, amely egyidejűleg
több felhasználó számára is
elérhetővé teszi a rendszert.
Tömör vagy üveg panel
4K felbontású kijelző
Nyomásérzékelő membrán
Síküveg/edzett üveg

FUNKCIÓK ÉS TULAJDONSÁGOK

ÉRINTÉSVEZÉRLÉS

ULTRA HD
KIJELZŐ

A tíz érintési pontnak köszönhetően a
munkafelület több felhasználó egyidejű munkájához is alkalmas. Készítsen
emlékeztetőket, rajzoljon, végezzen
módosításokat és osszon meg dolgokat
egyszerűen a saját fejlesztésű gesztusvezérlés segítségével.

TOUCH
& PLAY

KELTSE FEL AZ ÉRDEKLŐDÉST

PREZENTÁCIÓJÁVAL

Hatásos előadások egyszerűen. A legkiválóbb minőségű 4K felbontásnak
köszönhetően diái életre kelnek. Egyszerűen lapozhat az érintésvezérlés vagy
a távoli billentyűzet segítségével. A minőségi hanghatás érdekében az üveg, a falak
vagy akár az Ön konferenciaasztala is felszerelhető transzduktor rendszerrel.

Mindig készenlétben. Nem kell várnia,
míg a rendszer betölt. Elég hozzáérnie,
és már kezdheti is a munkát, a megosztást, a lejátszást...

Nagy felbontású 4K kijelző
és minimális vastagság, hogy tökéletesen a válaszfalakba építhető legyen.

TÉRHANGOSÍTÁS

Válasszon kijelzőt 55" átmérőtől egészen
95"-ig.

Az egyedi hangrendszer közvetlenül
szerelt válaszfalainkba, a mennyezetbe
vagy a bútorok felületébe építve egyenletesen szólaltatja meg a hangokat az
egész térben.

A WINDOWS
LEGJAVA

MINŐSÉGI
AKUSZTIKA

Az általunk fejlesztett felület kompatibilis a Windows funkcióival, és
biztosítja a leggyakrabban használt
eszközöket, mégpedig gyorsan
és átlátható módon.

Vége a csúnya látványt nyújtó hangfalaknak, minden a válaszfalakba építve.

Beltéri rendszereinkkel kombinálva
tökéletes akusztikát érhet el, ezzel
együtt biztosítva a tárgyalások bizalmas jellegét. Minden részlet számít.

MEGFELELŐ HELYISÉGEK

MINDEZ BEÉPÍTVE.

PRIVÁT
IRODÁK

KONFERENCIATERMEK

TÁRGYALÓTERMEK

GYÁRTÁS

Projekt leírása

2x Projection
85"

MICRA I

Üveg

SMART-i-WALL®

PROJECTION

Kép hátulról történő vetítése
válaszfalra a teljes átlátszóság
megőrzésével.
LCD-/LED-projektor
Edzett üveg
PDLC digitális fólia
Síküveg

FUNKCIÓK ÉS TULAJDONSÁGOK

SÍKÜVEG/TEJÜVEG/VETÍTÉS

VÁLTOZTASSA AZ ÜVEGET TÁBLAGÉPPÉ

EGYETLEN GOMBNYOMÁSSAL

Hozza mozgásba a falakat maga és a látogatói körül. A közvetlenül az üvegfelületbe
integrált digitális fólia a hátulról történő vetítéssel kombinálva a klasszikus üvegfalat
multimédiás eszközzé varázsolja, amely azonnal felhívja magára a figyelmet.

TÉRBELI
HANGGÁTLÁS

Egy gombnyomással válthat a válaszfal
különböző üzemmódjai között, a PDLC
digitális fóliának köszönhetően.

Az egyedi hangrendszer közvetlenül a
falakba, a mennyezetbe vagy a bútorok
felületébe építve térbeli hatást biztosít.

Átlátszó válaszfal, tejüveg a bizalmasabb
tér érdekében, vagy vetítési felület videóinak, illetve egyéb dolgainak.

Vége az előnytelen látványt nyújtó hangfalaknak, minden a válaszfalakba építve.

LCD PROJEKTOR

ÉRINTÉSVEZÉRLÉS

Az LCD-projektorok maximális fényerő
és maximális képminőség érdekében
közeli, vagy távoli vetítéssel, a helyiségtől
függően.

A tíz érintési pontnak köszönhetően a
munkafelülettöbb felhasználó egyidejű
munkájához is alkalmas. Készítsen emlékeztetőket, rajzoljon, végezzen módosításokat és ossza meg prezentációját
egyszerűen a saját fejlesztésű gesztus
vezérlés segítségével.

HATÁRTALAN
ÁTLÓMÉRET
A több forrásból történő vetítések kombinációjával az egész termet mozgásba
hozhatja. A helyiségtől függően nagyíthatja vagy elforgathatja a képet
a prezentáció során.

TARTALOM MEGOSZTÁSA
A modern technológiának köszönhetően
gond nélkül oszthat meg tartalmakat
a számítógépéről vagy mobileszközéről.

MEGFELELŐ HELYISÉGEK

ADJON A FALAINAK 4. DIMENZIÓT.

RECEPCIÓ

INFORMÁCIÓS
PULTOK

ELŐCSARNOK
ÉS TÁRSALGÓ

GALÉRIA ÉS MÚZEUM

SMART-i-WALL®

MOBILE

Minden, amire (otthoni) irodájának szüksége van, és mindez
egyetlen design panelben. Állványon vagy a falra rögzítve.

falon

állványon

Minimalista panel
Tükröződésgátló üveg
Nyomásérzékelő membrán
Rozsdamentes acél állvány

FUNKCIÓK ÉS TULAJDONSÁGOK

MINDEN EGYBEN

MINT AZ ASZTALI GÉPÉN

PLUG&PLAY

A minimalista panel a munkához és a szórakozáshoz szükséges minden elemet
tartalmazza.

A rendszer Windows Enterprise alatt fut,
így minden megszokott dolog a rendelkezésére áll. Prezentációk, dokumentumok,
weboldalak, videók és fotók.

Függessze a falra vagy rögzítse az állványra, csatlakoztassa a konnektorba, majd
egyetlen gombnyomással indítsa el a teljes rendszert.

4K felbontású képernyő, érintésvezérlés,
konferencia kamera, emellett teljes irodai készlet, böngésző, és minden, épp úgy,
ahogy a számítógépén.

AHOL CSAK SZÜKSÉGE VAN RÁ

EGY KOMPLETT IRODA

Fedezze fel a valódi együttműködés varázsát. A 10 érintési pont lehetőséget biztosít a kollégákkal való csapatmunkára,
miközben a konferencia kamerával ellátott 4K kijelző bárkivel, bármikor összekapcsolja Önt a legkiválóbb minőségben.

Prezentációval vagy inkább kedvenc filmjével kezdené?

LÁTTASSA MAGÁT

ÉRINTÉSVEZÉRLÉS

CSATLAKOZZON

A Logitech MeetUp webkamerát kifejezetten tárgyalótermekbe fejlesztették. Az
ultraszéles látószög, az állítható optika,
az 5-szörös zoom és a RighSight™ fókusz
gondoskodik róla, hogy mindig a legjobb
fényben tűnjön fel.

Rajzoljon, jelöljön meg, írjon vagy nyugodtan emlékeztesse több kollégáját egyszerre. A 10 érintési pont új lehetőségeket
kínál a közös projekteken végzett csapatmunka során. Ha pedig valaki nincs jelen,
egyszerűen elküldheti neki a tartalmat,
vagy meg is oszthatja vele.

Szeretne megmutatni egy fotót a mobiljáról, vagy csatlakoztatná számítógépét?
A SMART-i-WALL® mindenféle átviteli
módszert támogat, legyen az iOS / Win /
Android. Külső lemezhez USB, illetve közvetlen csatlakozáshoz HDMI port is rendelkezésre áll.

ALKALMAS TEREK

TARTSON ELŐADÁST, RAJZOLJON, KÉSZÍTSEN EMLÉKEZTETŐT, OSSZON MEG DOLGOKAT.

OTTHONI
IRODA

SZEMINÁRIUMOK
ÉS KÉPZÉSEK

TERVEZŐ
STÚDIÓK

KREATÍV
TANULÁS

Projekt leírása

A DESIGN
ÉS A
TECHNOLÓGIA
ÖTVÖZÉSÉVEL

NINCS SZÜKSÉG
KÁBELRE

NINCS SZÜKSÉG
FLIPCHARTRA

A kommunikációhoz és a prezentációkhoz szükséges modern technológia ma már minden iroda
vagy tárgyaló alapfelszerelése. Televízió a falon,
konferencia kamerák az asztalon, hangfalak a
mennyezeten. Ezekhez mind kábellel csatlakoztatja a számítógépét.

Double-sided
RAVA
Screen 75" MICRA II

Üveg
Asztal

Eközben mi ezt az egészet fogtuk, és válaszfalainkba építettük. Így született meg a SMART-i-WALL®
- a technológiával felvértezett interaktív válaszfal.

NINCS SZÜKSÉG
HANGFALRA

NINCS SZÜKSÉG
TÉVÉS KIEGÉSZÍTŐKRE

TOUCH
& PLAY

TELJES
INTEGRÁCIÓ

LETISZTULT
DESIGN

Mindig készenlétben. Nem kell várnia,
míg a rendszer betölt. Elég hozzáérnie,
és már kezdheti is a munkát, a megosztást, a lejátszást...

Nagy felbontású kép, térhatású hang
és érintésre reagáló multimédiás felület. Mindez közvetlenül a falba építve.
Nincs szükség kábelre.

A válaszfalainkkal történő kombináció eredménye egy teljesen letisztult
design. Pusztán egy üvegfelület és egy
tetszés szerint választott fal. Semmilyen zavaró kiegészítő. Csak Ön
és a prezentációja.

LIKO-S | BUDAPEST
Használja ki teljesen a válaszfal mindkét oldalát a kétoldalas SMART-i-WALL® segítségével.
Egyrészt a nagyobb tárgyalótér és a privát környezet érdekében a tárgyalások során, másrészt a gyors
megbeszélésekhez és eligazításokhoz.

Projekt leírása

CSATLAKOZÁS
ÉS INTERAKCIÓ

A felület bármelyik részét megérintheti. A közvetlenül
az üvegbe épített érintőfelületnek köszönhetően
mindent úgy irányít, mint egy óriási táblagépen.
Dolgozzon együtt másokkal projekteken, ossza meg
módosításait kollégáival, kapcsolódjanak össze a világ
bármely pontjáról a 4K-s konferenciakamera segítségével, vagy csak osszon meg tartalmakat egyenesen
mobileszközéről vagy számítógépéről.

Projection
150"

MICRA I

Üveg

OSSZON MEG, MÓDOSÍTSON, MŰKÖDJÖN EGYÜTT!

CSATLAKOZÁS
ÉS MEGOSZTÁS

ÓRIÁSI
TÁBLAGÉP

SZEMÉLYRE SZABOTT
ALKALMAZÁS

Csatlakoztasson bármilyen mobil
eszközt vagy számítógépet, majd ossza
meg a tartalmat egyszerűen és gyorsan. Eszköze akár távoli touchpadként
is működhet.

Egyidejűleg akár többen is dolgozhatnak együtt. A nagy felület a tíz érintési
pontnak köszönhetően lehetővé teszi
a valós idejű együttműködést a kollégákkal .

Kompatibilis Windows-/Mac/Android-eszközökkel, csupán két
kattintással.

A több forrásból történő vetítések
kombinációjával az egész termet mozgásba hozhatja. A helyiségtől függően
nagyíthatja vagy elforgathatja a képet,
aszerint, hogy előadása mit kíván.

Használhatja a Windows-t valamennyi
megszokott funkciójával, igénybe veheti
saját, tárgyalótermekre fejlesztett al
kalmazásunkat, de együtt is készíthetünk egy olyan felületet, amely minden
igényének megfelel.
Munkabeosztást tervez a gyártás során
vagy közvetlen hozzáférést szeretne
műszaki könyvtárához? Mi mindent
beállítunk Önnek!

MENDEL MÚZEUM | BRÜNN (BRNO)
A genetikai fejlődésre fókuszáló virtuális bemutató és a valós elemek kombinációja kiválóan használja
a SMART-i-WALL® interaktív fal lehetőségeit. A felület egyetlen gombnyomással átlátszóvá tehető, és
kézmozgással elindítható.
A kiállítási tér így kapott egy 4. dimenziót, amivel még a legfiatalabb látogatókat is magával ragadta.

EGYEDI
HANGÉLMÉNY

Nincs doboz vagy kábel. A hangot egyenesen az
üveg válaszfalakból, a környező falakból, a men�nyezetből vagy a helyiség bútoraiból szolgáltatjuk.
Mindent úgy állítunk be, hogy az ideális hangzásélmény biztosítva legyen.
A tárgyalótermek esetében ajánlott megoldás a
tárgyalóasztal hangosítása - a hang így minden
résztvevő számára egyenletesen oszlik el.
VEGYE MAGÁT KÖRÜL HANGOKKAL!

TÉRHANGOSÍTÁS

Az egyedi hangosító rendszernek
köszönhetően a hang az egész térben
egyenletesen és természetes módon
szólal meg. Nincs zajos hely, illetve
nincs zavaró hang, még a forrásnál
sem. A résztvevőket szó szerint
körülöleli a hang.
A jobb munkakörnyezet érdekében
a természet vagy a város nyugtató
háttérhangjait is segítségül hívhatja.

NINCS SZÜKSÉG KÁBELRE
VAGY DOBOZRA
Nem kell azon gondolkodnia, hová
helyezze a hangfalakat, vagy honnan
hozza elő őket. A helyiség típusától
függően, illetve az Ön igényei szerint
mindent beépítünk, és a lehető legjobb módon állítunk be.
A környező falakat, mennyezetet vagy
épp a bútort. Mindent élővé tudunk
varázsolni.

TÖKÉLETES AKUSZTIKA

Beltéri rendszereink megfelelnek az
építészeti akusztika legmagasabb
követelményeinek, ezzel biztosítva
bizalmas környezetet tárgyalásai és
találkozói során is.
Egyszerűen válthat át a térbeli hanghatás és a konferencia bizalmassága
között.

HANGÉLMÉNY KÖZVETLENÜL AZ ÜVEGBŐL
A transzduktorok és a hangerősítők segítségével akár az üvegfelületet is megszólaltatjuk, amely így
térbeli hanghatást kelt. A helyiség ideális akusztikai beállításához más felületeket is felhasználunk,
például az asztal felületét vagy egyéb bútorokat.
Legyen közvetlenül a forrásnál.

VÁLASSZA KI A
FUNKCIÓT
SAJÁT IGÉNYEI
SZERINT

SAJÁT KEZELŐFELÜLET
A SMART-i-WALL® interaktív falat folyamatosan fejlesztjük és tökéletesítjük. Mivel tudjuk, hogy minden
projekt egyedi és megvan a saját igénye, a funkciók
különböző kiegészítéseit, illetve a tartalom személyre
szabását kínáljuk.
Területi képviselőink szívesen megmutatják Önnek az
újdonságokat és a legfrissebb lehetőségeket, amelyekkel a fejlesztőcsapatunk nap mint nap előáll.

Az egyszerű és gyors irányítás érdekében kiválasztottuk a legfontosabb munkaeszközöket a Windows-ból, és
kezelőfelületünkbe integráltuk, ami így meggyorsítja és
megkönnyíti munkáját.
Indítson prezentációt és videót, vagy böngésszen az
interneten egyetlen érintéssel. Személyre szabhatóság
az Ön igényei, vagy a vállalat designterve alapján.

TOUCH & PLAY

AMBIENT SOUND

A SMART-i-WALL® működhet önálló számítógépként is
külső forrás nélkül, vagy akár mint prezentációs felület,
más eszközökről történő tartalmak megosztására.

Az integrált hangosító rendszer közvetlenül az üvegben, a környező falakban,
a mennyezetben, vagy az Ön konferenciaasztalában minden résztvevő számára biztosítja a hang egyenletes terjedését, a természetes hangzás elérése érdekében.

Az all-in-one megoldások esetén elég a falat pusztán
érintéssel aktiválni, és kezdheti is a munkát. Nincs beolvasás, sem hosszadalmas indítás.

A munkakörnyezetben a természet háttérhangjai, vagy egyéb témák is beállíthatók.

Az All-in-one billentyűzet a teljes körű megoldás részét
képezi.

4K-S VIDEOKONFERENCIA
Kommunikáljon a lehető legjobb minőségben partnereivel és kollégáival a 4K felbontásnak köszönhetően.
A kamera a kép elforgatását, illetve a kép szögének
módosítását is lehetővé teszi. Természetesen a hang
konferencia módba történő átkapcsolása is lehetséges.

Különleges igényei
vannak?

55" - 95" KÉPÁTLÓ
A helyiségtől és az adott felhasználástól függően Önnel
együtt választjuk ki a legmegfelelőbb változatot, amely
a leghatásosabb ügyfelei és kollégái számára.
Hátulról történő vetítés vagy kijelző 55" - 95"
képátlóval.

100%-OS KOMPATIBILITÁS
Az interaktív falat bármely beltéri rendszerünkbe be tudjuk építeni.
A hátulról történő vetítéshez legmegfelelőbb a MICRA I egyrétegű
üvegű válaszfalunk. Beépített kijelző esetén felhasználhatja a MICRA
II keret nélküli megoldásunkat, az OMEGA keretes válaszfalunkat,
vagy a teli tömítéses RAVA® válaszfalakat.
Bővebb információt válaszfalainkról a következő oldalon találhat:
www.liko-s.hu

Fejlesztőcsapatunknak és gyártásunknak köszönhetően
a SMART-i-WALL® rendszert
az Ön igényei és kérései szerint
szabjuk személyre.
Vegye fel a kapcsolatot területi
képviselőinkkel
bővebb információért.

LIKO-S: INNOVATÍV VEZETŐK
Az újító szellem visz minket folyamatosan előre! Megállás nélkül tervezünk és újítunk - az
európai válaszfalgyártók legjobbjai közé tartozunk – legyen az üveg, mobil és interaktív.
A válaszfalak designja a legszigorúbb esztétikai, gyakorlati és akusztikai feltételeknek is
megfelel.

ÜVEGEZETT VÁLASZFALAK

MOBILFALAK

A keretes és keret nélküli válaszfalak
a designnal és az akusztikával szemben
támasztott legmagasabb követelményeket is teljesítik.

Módosítsa a térbeosztást néhány perc
alatt igényei szerint.

LIKO-GLASS

AKUSZTIKAI PANELEK

A két üveg közé grafikát, textilt, vasat ...
sőt, bármit, ami 2 mm-nél keskenyebb,
elhelyezhetünk.

Az újrahasznosított PET palackokat
a SilentPET® akusztikai panelek gyártására használjuk fel.

Címünk:
LIKO-S Kft.
Budapest 1116
Barázda utca 42.
Magyarország

+36 1 433 42 68 | info@liko-s.hu

www.liko-s.hu

Kövessen minket és legyen részese a történetünknek...

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

