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Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde

Soundbar med det hele
UVC40 er en soundbar med indbygget AI-kamera, mikrofon og 

højttaler alt sammen i høj kvalitet. Det ender ud i et produkt med 

et lækkert og elegant design, der har WIFI modul og mulighed for 

USB-tilslutning, så den er fleksibel og kan integreres i de fleste 

miljøer. 

Et Teams Room System
I MVC400 pakken kombineres soundbaren med MCore Mini-PC 

og MTouch II panel, som tilsammen udgør et Teams Room System.  

Kombinationen gør at det er overflødigt at medbringe egen enhed. 

Her er det hele klart til mødedeltageren, så snart systemet er til-

sluttet en skærm. 

HDMI Dual outputtet i Mini-PC’en gør det muligt at lave en løsning 

med to skærme i mødelokalet. Skulle det være nødvendigt, kan 

systemet også udbygges med ekstra mikrofoner - herunder også 

trådløse mikrofoner. Endvidere kan du via tilkøb af et ekstra USB-

dongle, få mulighed for at dele trådløst fra din PC. 

 

•MVC400 ................................................................................16.999,-*
*Prisen er ekskl. moms, montering og levering.

VIDEOKLAR? Specifikationer
UVC40 soundbar

• Linse og sensor: 20MP SONY 1-inch CMOS 

• Max frame rate: 60FPS 

• Zoom: 8x EPTZ

• Udsyn: 133 grader 

• Mikrofon: Indbygget 8 MEMS mikrofon array  

• Højttaler: Indbygget 5W højttaler

• AI: Auto framing, Speaker tracking & AI Face enhancement

MCore Mini-PC

• 8th-gen Intel® QUAD-CORE i5

• Memory: 8GB (2 x 4GB)

• 2 x HDMI output 

• Bluetooth & WIFI 

MTouch II touch panel

• 8” IPS screen

• 1280 x 800 opløsning

Læs mere på vores webshop
Tjek MVC400 og mange andre spændende produkter ud på vores 

webshop eller avc.dk 
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