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Introdução
Os quadros interativos da Ricoh permitem 
que as equipas reinventem a forma como 
trabalham em conjunto. Seja no escritório, 
em viagem ou em casa, facilitam a 
participação, contribuem para a realização 
de reuniões e fomentam o "brainstorm".

Existe um quadro interativo da Ricoh para cada espaço de reunião.  

Estes equipamentos foram concebidos de forma a satisfazer os requisitos  

de salas de reuniões de pequena, média e grande dimensão. Desde  

o nosso modelo versátil de 32”, perfeito para espaços exíguos, e como 

mesa interativa ou ecrã tátil de sinalização digital, até ao nosso modelo 

XL de 86”, concebido para grandes salas de reuniões e de conferências, 

oferecemos uma variedade de soluções para diferentes espaços.
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Vista geral da gama

Produto
Destaques

Ricoh D3210 Ricoh D5520 Ricoh D6510 Ricoh D7500 Ricoh D8600

Ecrã 31.5 polegadas Full HD 55 polegadas Full HD 65 polegadas Full HD 75 polegadas Ultra HD 4K 85,6 polegadas Ultra HD 4K

Controladora Opcional: Standard/Smart Opcional: Standard/Smart Opcional: Standard/Smart Opcional: Standard/Smart Opcional: Standard/Smart

Função multitoque
Capacidade do painel: 10

Aplicação IWB: 4
Capacidade do painel: 10

Aplicação IWB: 4
Capacidade do painel: 10

Aplicação IWB: 4
Capacidade do painel: 10

Aplicação IWB: 4
Capacidade do painel: 10

Aplicação IWB: 4

Microfone / Colunas Integrado - somente as colunas Integrado Integrado Integrado Integrado - somente as colunas

Áudio Bluetooth Sim (na controladora) Sim (na controladora) Sim (na controladora) Sim (na controladora) Sim (na controladora)

Rede GigE e Wi-Fi GigE e Wi-Fi GigE e Wi-Fi GigE e Wi-Fi GigE e Wi-Fi

Ecrã com sistema  
antibrilho

Sim Sim Sim Sim Sim

Tecnologia tátil Capacitiva (PCAP) ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ (2a geração)

Operação

Desenhe com o dedo ou uma 
caneta tátil (já incluída).

Apague com um gesto da palma 
da mão.

Desenhe com o dedo ou uma 
caneta tátil. Apague com um 

apagador tátil ou um gesto da 
palma da mão.

Desenhe com o dedo ou uma 
caneta tátil. Apague com um 

apagador tátil ou um gesto da 
palma da mão.

Desenhe com o dedo ou uma 
caneta tátil. Apague com um 

apagador tátil ou um gesto da 
palma da mão.

Desenhe com o dedo ou uma 
caneta tátil (já incluída). Apague 
com um apagador tátil ou um 

gesto da palma da mão.

Videoconferência

Pronto (câmara de terceiros  
necessária). Pode requerer a 

instalação de software e licença 
adicionais.

Pronto (câmara opcional).  
Pode requerer a instalação de 
software e licença adicionais.

Pronto (câmara opcional).  
Pode requerer a instalação de 
software e licença adicionais.

Pronto (câmara opcional).  
Pode requerer a instalação de 
software e licença adicionais.

Pronto (câmara de terceiros  
opcional). Pode requerer  

a instalação de software e  
licença adicionais.

Ambiente
Portátil/ 

Huddle Rooms
Pequenas salas de reuniões/ 

Open Spaces
Salas de reuniões de média/ 

grandes dimensão

Salas de reuniões de  
grande dimensão/ 

Salas de administração

Salas de administração/ 
Auditórios
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Transforme a forma como 
trabalha com a gama de 
quadros interativos da Ricoh
Trabalhe com eficácia, realize reuniões mais produtivas  
e faça apresentações cativantes com os quadros  
interativos da Ricoh. 

Descubra este ponto único de 

colaboração

É uma escolha simples. A solução "tudo 
em um" integrada da Ricoh com o seu ecrã 
de alta resolução, câmara, sistema áudio 
incorporado é mais fácil de configurar e utilizar 
do que um sistema multicomponente.

• Soluções para salas de reuniões de pequena, média e grande dimensão

• Alta definição disponível em diversos tamanhos de ecrã

• Câmara opcional e sistema áudio incorporado para a realização de reuniões virtuais

• Fácil operação e abordagem uniforme, simplificando a sua utilização por parte dos 
colaboradores

• Suporta UCS, UCS Advanced, Crestron e Skype for Business

Chegue facilmente a locais remotos

Os IWB da Ricoh permitem que as pessoas que  
trabalhem em locais diferentes possam comunicar  
e colaborar como se estivessem sentados na mesma  
sala de reuniões.

• Processos de tomada de decisão com rapidez  
e melhoria da agilidade da empresa

• Colabore com colegas, parceiros e clientes situados em diferentes locais e países

• Partilhe e anote conteúdos em vários ecrãs simultaneamente

• Conecte até 20 quadros interativos da Ricoh via intranet

• Reduza despesas de viagens, melhore a produtividade dos funcionários e baixe as 
emissões de carbono
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Mantenha os seus dados em  

segurança

Para salvaguardar a integridade empresarial, os IWB  
da Ricoh suportam o Streamline NX®, pelo que os  
documentos podem ser impressos ou enviados por  
e-mail com toda a segurança.

• Proteja informação confidencial e salvaguarde a integridade empresarial

• O mesmo sistema de autenticação baseado em cartões das Impressoras da Ricoh

• Os documentos apenas podem ser impressos ou enviados por e-mail pelo 
organizador da reunião

• O conteúdo do ecrã é automaticamente apagado após a saída

Basta configurar e já está

Os colaboradores sentir-se-ão mais motivados pela nossa tecnologia intuitiva. Os quadros interativos da 
Ricoh são fáceis de configurar e utilizar: basta ligar um PC, tablet ou smartphone e começar a trabalhar.

• Não tem de instalar qualquer software ou calibrar o ecrã

• O ecrã de alta definição que oferece uma experiência verdadeiramente  
imersiva

• Basta ligar um PC, tablet ou smartphone, e começar a trabalhar

• A ligação wireless significa que os IWB da Ricoh podem ser movidos de  
uma sala para outra

• Com as entradas de USB e vídeo, é fácil de partilhar conteúdo externo

• Partilhe documentos, slides de apresentações e navegue na web

Use o controlo da ponta dos dedos  

com precisão

O ecrã multitoque de dez pontos da Ricoh permite  
a anotação e partilha de planos, desenhos, mapas  
e outros documentos como documentos pesquisáveis.

• Suporta o controlo multitoque através da utilização da ponta dos dedos ou de 
canetas táteis

• Desenhe e anote em 20 cores e 4 tipos de espessura

• O ecrã tátil permite que os apresentadores se centrem naquilo que desejam 
transmitir

• As notas manuscritas podem ser guardadas como conteúdo OCR pesquisável

• Guarde, imprima e envie documentos por e-mail diretamente a partir do IWB
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Ricoh IWB D3210
Tire partido de espaços pequenos com tecnologia de elevada 
especificação multiplano

O Quadro interativo D3210 da Ricoh é ideal para espaços de reunião mais pequenos. Criado para facilitar a 

comunicação, estimular o pensamento e aumentar a produtividade, o D3210 é extremamente versátil e pode  

ser orientado de forma dinâmica, tornando-o na solução ideal para o mercado de ‘espaço exíguo’, agências 

imobiliárias, concessionários automóveis, arquitetos e designers - para dar apenas alguns exemplos.

• Perfeito para várias utilizações em espaços exíguos

• Fácil de usar com uma interface de utilizador intuitiva - basta 

fazer plug-in, ligar a alimentação e conectar

• Funcionalidade exclusiva de interação como superfície 

horizontal (apenas para a controladora Standard da Ricoh) 

• Compatível com controladoras standard e smart da Ricoh  

para personalizar a funcionalidade

• Opções de montagem versáteis exclusivas – vertical ou plana  

e rotação de ecrã tátil de 180°

• Design elegante em branco e preto (2 cores disponíveis)

OPÇÃO DE 
MONTAGEM 

VERSÁTIL

SUPORTA 
CONTROLADORAS 

STANDARD / 
SMART DA RICOH

PARTILHA
REMOTA

EM TEMPO REAL

OCR DE 
RECONHECIMENTO

DE ESCRITA

DESTAQUES DO PRODUTO
INTELIGENTE

DE DISPOSITIVOS
CONECTIVIDADE

INTERATIVO
INTERATIVO E
APLICAÇÕES

Algumas funcionalidades são suportadas apenas pelas controladoras Standard da Ricoh
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Ricoh IWB D5520
Partilhe ideias em qualquer momento e em qualquer lugar,  
e trabalhe melhor em conjunto

Faça com que toda a sua equipa trabalhe em conjunto de forma produtiva durante reuniões e 

momentos de brainstorm.

O Ricoh IWB D5520 oferece uma nitidez superior com ecrã tátil Full HD. Possui uma vasta gama  

de opções de conetividade que permitem ligar a uma variedade de dispositivos. O dispositivo possui 

Bluetooth para o sistema áudio e inclui várias portas USB para a ligação de hardware, como teclados. 

Pode ainda navegar na web diretamente a partir do ecrã. 

• Ponto de colaboração único que permite a anotação de 

documentos e a navegação na web

• Sistema áudio e câmara da Ricoh (opcional) incorporados que 

permitem facilmente a realização de reuniões virtuais

• Integra-se com os serviços de videoconferência da Ricoh: UCS/ 

UCS Advanced e Skype™ for Business

• Escolha a melhor opção para a sua organização entre o Smart 

Controller e o Standard Controller 

• Em conjunto com o Ricoh Streamline NX (SLNX), permite o 

acesso seguro ao dispositivo com base em cartões e permite-

lhe enviar por e-mail ou imprimir o que quer que tenha 

produzido no IWB

FLEXÍVEL E 
PERSONALIZÁVEL

VÍDEO
CONFERÊNCIA

PARTILHA
REMOTA

EM TEMPO REAL

OCR DE 
RECONHECIMENTO

DE ESCRITA

DESTAQUES DO PRODUTO
INTELIGENTE

DE DISPOSITIVOS
CONECTIVIDADE

INTERATIVO
INTERATIVO E
APLICAÇÕES

Algumas funcionalidades são suportadas apenas pelas controladoras Standard da Ricoh
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Atualize o seu estilo de trabalho, transforme o seu trabalho de equipa

O Ricoh IWB D6510 é a solução completa de colaboração que a sua organização precisa. Permite-lhe uma 

melhor comunicação e trabalho de equipa coeso durante reuniões e apresentações. O D6510 dispõe de 

um ecrã de alta resolução que lhe oferece todo o espaço de que necessita para partilhar ideias. O ecrã 

multitoque utiliza a tecnologia ShadowSense™ que lhe permite anotar com precisão quaisquer documentos 

e transmitir as suas ideias com clareza.

• Sistema áudio integrado e câmara Ricoh opcional que 

permitem facilmente a realização de reuniões virtuais

• Integra-se com os serviços de videoconferência da Ricoh:  

UCS/UCS Advanced e Skype™ for Business

• Escolha a melhor opção para a sua organização entre o Smart 

Controller e o Standard Controller 

• Em conjunto com o Ricoh Streamline NX (SLNX), permite o 

acesso seguro de dispositivos à base de cartões e permite-lhe 

enviar por e-mail ou imprimir o que quer que tenha produzido 

no IWB

VERSÁTIL,  
ADAPTA-SE A 
DIFERENTES 
AMBIENTES

VÍDEO
CONFERÊNCIA

PARTILHA
REMOTA

EM TEMPO REAL

OCR DE 
RECONHECIMENTO

DE ESCRITA

DESTAQUES DO PRODUTO
INTELIGENTE

DE DISPOSITIVOS
CONECTIVIDADE

INTERATIVO
INTERATIVO E
APLICAÇÕES

Ricoh IWB D6510

Algumas funcionalidades são suportadas apenas pelas controladoras Standard da Ricoh
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Ricoh IWB D7500
Eleve o seu trabalho de equipa a novo nível com uma colaboração intuitiva.

O Ricoh IWB D7500 permite um trabalho de equipa em qualquer momento e em qualquer lugar. Partilhe 

documentos em tempo real e ofereça a todos os membros de equipa as ferramentas de que necessitam para 

contribuir para as reuniões. Com o seu sistema áudio incorporado e câmara Ricoh de alto desempenho (opcional), 

o D7500 está pronto a transmitir videoconferências e integra com os serviços Ricoh UCS e Skype™ for Business.

• Sistema áudio integrado e câmara Ricoh opcional que permitem facilmente a realização de reuniões 

virtuais

• Integra-se com os serviços de videoconferência da Ricoh: UCS/UCS Advanced e Skype™ for Business

• Escolha a melhor opção para a sua organização entre o Smart Controller e o Standard Controller

• Em conjunto com o Ricoh Streamline NX (SLNX), permite o acesso seguro de dispositivos à base de 

cartões e permite-lhe enviar por e-mail ou imprimir o que quer que tenha produzido no IWB

HD 4K 
ECRÃ

VÍDEO
CONFERÊNCIA

PARTILHA
REMOTA

EM TEMPO REAL

OCR DE 
RECONHECIMENTO

DE ESCRITA

DESTAQUES DO PRODUTO
INTELIGENTE

DE DISPOSITIVOS
CONECTIVIDADE

INTERATIVO
INTERATIVO E
APLICAÇÕES

Algumas funcionalidades são suportadas apenas pelas controladoras Standard da Ricoh
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Ricoh IWB D8600
Elevada resolução. Ecrã grande. Melhor interatividade.

O Ricoh IWB D8600 possui a nitidez superior que cativa a atenção e acelera a compreensão. 

Maravilhosamente conseguido, fácil de usar e repleto de elevadas especificações técnicas, este 

painel de ecrã dinâmico é uma solução completa para espaços mais amplos. O ShadowSense 2a 

geração e a caneta tátil oferecem uma experiência de escrita mais precisa e natural. Com uma caixa 

de conexão disponível opcionalmente, a D8600 é compatível com o leitor de cartões e expande 

portas USB na parte frontal do painel. O design foi melhorado com cabos ocultados e o quadro de 

captação pode ser integrado no ecrã.

HD 4K 
ECRÃ

VÍDEO
CONFERÊNCIA

PARTILHA
REMOTA

EM TEMPO REAL

OCR DE 
RECONHECIMENTO

DE ESCRITA

DESTAQUES DO PRODUTO
INTELIGENTE

DE DISPOSITIVOS
CONECTIVIDADE

INTERATIVO
INTERATIVO E
APLICAÇÕES

Algumas funcionalidades são suportadas apenas pelas controladoras Standard da Ricoh

• Ecrã de 4K, com elevadas especificações técnicas e deteção de 

sombra para imagens mais precisas e deteção multitoque

• Ecrã amplo de 86” ideal para salas de reuniões, salas de 

conferência, auditórios, espaços para seminários e áreas de 

exposição.

• Interface de fácil utilização para uma fácil operação

• Excelente facilidade de escrita usando o dedo ou caneta tátil

• Ponto de colaboração único que permite a anotação de 

documentos e colaboração remota e em tempo real
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Ricoh Smart Controller 

Equipados com o Smart Controller que suporta Microsoft 

Windows®10, os quadros interativos da Ricoh são 

compatíveis com inúmeras aplicações, permitindo que  

as pessoas realizem reuniões e sessões de informação  

com toda a eficácia.

Controladoras Ricoh IWB
Todos os modelos D3210, D5520, D6510, D7500 e D8600 permitem-lhe escolher entre diferentes opções de 
controladora para garantir que o seu quadro interativo Ricoh vai ao encontro de todas as suas necessidades: 

Destaques do produto
•  Microsoft Windows®10 pré-instalado 
•  Licença Microsoft Windows®10 incluída 
•  Suporta todas as aplicações do Windows®
•  Fácil de gerir através de qualquer application launcher 
•  Totalmente personalizáveis para aplicações empresariais e definições 

corporativas 
•  Permite que a configuração cumpra os requisitos de segurança 

específicos

Destaques do produto
•  Basta ligar e está pronto a usar
•  Não necessita de calibragem do ecrã ou configuração do 

software
•  Guarda notas manuscritas como conteúdo OCR pesquisável
•  O acesso de rede é protegido com código PIN 
•  Controlo multitoque usando a ponta dos dedos ou canetas 

eletrónicas
• O conteúdo do ecrã é automaticamente apagado após a saída 

Ricoh Standard Controller

A controladora standard da Ricoh é pré-configurada  

para si e oferece um interface de utilizador simples, assim 

como ferramentas para partilhar, editar e guardar projetos 

colaborativos. É fácil de usar: basta um toque no ecrã para 

iniciar a colaboração.

Tenha em atenção
As funcionalidades e os serviços descritos neste documento (como o OCR, funcionalidade de e-mail, SLNX e outros) podem variar consoante o tipo de 

controladora instalada. Algumas aplicações descritas, como UCS Advanced e Skype for Business podem exigir a instalação de software adicional. A caneta 

eletrónica é apenas suportada pela controladora standard. O quadro de captação é apenas suportado e agrupado com a controladora standard.
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Os factos e números apresentados nesta brochura estão relacionados com casos de empresariais específicos. Circunstâncias individuais poderão produzir resultados diferentes. Todas as designações comerciais, 

marcas, produtos e serviços são propriedade de e são marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Esta brochura, o seu 

conteúdo e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcial ou totalmente, e/ou incorporados noutros trabalhos sem a autorização prévia por escrito da Ricoh Europe PLC. 

Produtos disponíveis em 2019.
www.ricoh.pt

www.ricoh.pt

Edifício Tower 
PlazaVia Engº  
Edgar Cardoso,  
nº 23 - 1º4400-676 
Vila Nova de Gaia

Contacte-nos para saber mais sobre os nossos produtos:

http://www.ricoh.pt
http://www.ricoh.pt
http://facebook.com/RicohEurope
https://twitter.com/ricoheurope
https://www.youtube.com/user/ricoheurope
https://www.linkedin.com/company/ricoh-europe/

