
 



Dandanes je sodobna moderna oprema za   Izobraževanje in seminarske centre 
bistvenega pomena. Najnovejšo tehnologija medijev s e danes uporablja v mnogih 
krajih.  
Danes  v sejni sobi, jutri na sre čanju.  Tudi v gostinskem sektorju. Danes, 
predstavitev, ogled filma jutri govor ali sestanek .  Multi-media mobil to omogo ča.  

 
Odlična rešitev za mobilno in visoko prilagodljivo razporeditev 
je ITEC multi-media mobil. V mobilnem stojalo je vgrajena 
celotna tehnologija medijev z ozvočenjem, brezžični mikrofon, 
LCD projektor, DVD in VHS predvajalnik itd.  
Srce sistema je centralni  brezžični daljinski upravljalnik. Brez 
težav menjate iz DVD-predstavitve  na  power-point 
presentacije, predvajate glasbo v ozadju med tem pa govorite o 
predstavitvi z brezžičnim mikrofonom. 
Krmiljenje se  zmanjša na resnično potrebne funkcije, je jasna 
in samoumevna. To je ključnega pomena za uspeh, ker kdo 
ima v vsakem primeru tehnika ob strani?  

 

 



ITEC MULTI-MEDIA-MOBIL     
MMM  TO JE POHIŠTVO -  POHIŠTVO, KI VSEBUJE VSE !  

Oblikujte svoje avdio-vizualne predstavitve, brez stresa in sproščeno z ITEC multi-media mobil . 
 Vse je vgrajeno: projektor, zvočniki, mešalni ojačevalnik , brezžični mikrofon, DVD predvajalnik, VCR ...  

VSE JE MOŽNO    CELOTNA MOBILNA REŠITEV  
Danes v konferenčni dvorani, jutri v seminarski sobi in med tem zelo hitro pozdrav in govor v dvorani. Power Point 
predstavitev v pisarni ali ogled filma v razredu. 
Namestite MULTI MEDIA MOBIL pred projekcijski zaslon in že lahko začnete.  
Tukaj je nekaj možnih aplikacij:  

 

MULTIMEDIA - PRESENTACIJA  
Na voljo sta Ddva VGA priklopa za laptop ali PC . Priročno zložljiva mizica - 
levo ali desno, enostavno za namestitev - primeren prostor za shranjevanje 
vašega prenosnika.  
Brezžični mikrofon podpira govornika in omogoča optimalno svobodo gibanja v 
celotnem prostoru.  

 

FILM - PREDSTAVITEV 
Z vgrajenim DVD in VIDEO predvajalnikom je predvajanje video posnetkov 
VHS in DVD-jev možno v vsakem trenutku. Zahvaljujoč integriranemu 
ozvočenju, lahko vaše občinstvo končno uživa v soundtracku v celotni 
kakovosti.  

 

PODIUMSKA - RAZPRAVA  
Vaš ITEC MULTI MEDIA RACK  vključuje elektronsko nadzorovan mikrofon 
mešalnika.  Na  ITEC MULTI MEDIA MOBIL lahko  priklopite do tri 
“konferenčne” mikrofone (dodatna oprema). Upravlajnje teh mikrofonov poteka 
samodejno in glasovno krmiljeno.  

 

GOVORNIŠKI PULT  
Postavite  konferenčni mikrofon, in govorniški pult je pripravljen. Vgrajen 
zvočni sistem zagotavlja popoln zvok. Zapletene napeljave in nošenje težkih 
zvočnikov ni več potrebno. 

BREZŽIČNO DALJINSKO DELOVANJE  Najenostavnejšo in tudi za laike varno delovanje z mobilnim brezžičnim 
daljinskim upravljalnikom. Vsa oprema za predvajanje kot so video in DVD predvajalnik, priključki za računalnik in 
video kamero, celoten sistem ozvočenja in projektor deluje z mobilnim brezžičnim daljinskim upravljalnikom s 
TOUCH SCREEN  zaslonom. Upravljanje zmanjša na bistvene in najbolj pogosto uporabljene funkcije, je jasen in 
samoumevn. 

.  



    

Dobra zaš čita:  
 Rollo z zaklepanjem. 

Prakti čno :  
Mizica za Laptop 

Prevozno :  
Iz sobe v sobo 

Prenosno :  
Stopnice ? No problem ! 

OSNOVNA OPREMA / OPCIJE OPREME  

 

DODATNA OPREMA 

 

 

BREZŽIČNI MIKROFONI 

Priporočamo za osnovno konfiguracijo, uporabo  enega ali dveh 
brezžičnih mikrofonov. Izbirate lahko med ročnim mikrofonom,  

Head Set ali mikrofon za pripet  
Hkrati lahko uporabljate dva mikrofona . 

 

Dodatne konferenčne mikrofone za razprave 

Digitalno krmiljen ojačevalnik vašega ITEC-MMM  
je pripravljen za priključitev do treh žičnih mikrofonov.  

Torej vse, kar potrebujete za popolno razpravo  je le nekaj dodatnih  
konferenčnih mikrofonov ITEC PA7A z namiznim stojalom. 

 

ZLOŽLJIVA MIZICA 

Prav priročen pripomoček: Zložljiva mizica za pisanje ali površino za 
LapTop. Mizica se z zelo malo truda lahko po želji namesti levo ali desno 

Multi Media Mobila . 

All you need is MMM.  
.Z ITEC Multi Media Mobilom se presentirate  popolnoma perfektno, kjerkoli želite:  

V konferenčni dvorani, seminarski sobi, v vstopni dvorani, v telovadnici v šoli, v razredu ... 
 
 

Multi-Media Mobil je prenosen in kjerkoli pripravlj en za takojšnjo uporabo.  
 


