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Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde

Flex - Videokonference med stil
Her får du muligheden for at erhverve dig en Crestron Flex løsning, 

således du kan afholde videokonference i topklasse. Vi har sam-

mensat to pakketilbud, der begge passer perfekt til mødelokalet.

Løsning 1
UC-SB1-CAM er en stilren og kompakt soundbar, der ud over 

højttalere også indeholder en speakerphone og et kamera - det 

hele i én og samme enhed. Den er passer perfekt til montering 

lige under den medfølgende professionelle 65” skærm. UC-SB1-

CAM forbindes direkte til din computer via USB, hvorefter du via 

den, er klar til at deltage i videokonferencer og afholde præsen-

tationer. 

• UC-SB1-CAM + 65” Skærm ............................21.995,-*

Løsning 2
I denne pakke er der, ud over den kompakte soundbar og en 65’’ 

skærm, også en 10.1 touchskærm, som gør det muligt at bruge 

Microsoft Teams uden medbragt Laptop. På touchskærmen er der 

FLEX UC kalender og mødemanagement samt mulighed for rumstyring af 

lys, persienner, termostat og AV-udstyr.

Inkl. 12 måneders Pexip gateway 

Vi kan pt. tilbyde dig 12 måneders Pexip gateway med i købet på 

løsning 2 med UC-B140-T. 

Pexip gateway åbner op for Microsoft Teams, så du vil være i stand 

til at afholde møder med folk der sidder på andre platforme, med 

alle Teams’ funktioner intakt. 

Udvidelsen betyder at alle invitationer ud over at have Teams linket 

vil have en adresse som eksempelvis Cisco, Polycom, Japper kli-

enter og mange flere kan benytte for at deltage i mødet. Løsninger 

er certificeret af Microsoft og kræver ikke yderligere af jeres 

brugere. Book et Teams møde som normalt og linket indeholder 

den ekstra information.

• UC-B140-T + 65” Skærm ...................................29.995,-*
Priserne er uden moms, levering og montering. Max to medfølgende Pexip Gate-
ways per kunde ved køb af løsning 2.

Mere info?
Giv os et kald på +45 8870 7171 eller skriv til info@avc.dk.
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