
Hastighet
•      Upp till 70 sidor per minut
        (varierar beroende på modell)
•      Minskad tidsåtgång på manuella processer

För ett extra bra resultat
Med följande tillbehör kan hastighet och 
effektivitet optimeras ytterligare: 
•      HP SmartStream
•      HP Designjet HD Pro scanner 
•      Specialdesignade högkapacitetslösningar 
        för vikverk och arkuppsamlare.

Funktionshyr videolösning till mötesrummet! 
Adestia har tagit fram en videolösning till er som prioriterar ljud- och bildkvalitet i era videomöten. Detta gör 
det möjligt för er att ha kvalitativa videomöten i samtliga mötesrum på ett enkelt och smidigt sätt. 
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Hur fungerar det? 
Anslut en usb-kabel i den bärbara datorn – per 
automatik ansluts datorn med högtalare, mikrofon, 
kamera och skärm. Videomötet kan sedan startas i 
valfri videoklient. Med denna lösning blir det inget 
ekoljud – dessutom slut på kabeltrassel och 
fördröjningar. För ett ultimat videomöte med bra ljud- 
och bildkvalitet rekommenderar vi Poly Studio X. Poly 
Studio X är en soundbar med inbyggd kamera med en 
mängd smarta funktioner som förenklar 
videoanvändandet. Nedan har vi listat några exempel:

 Aucustic fence – blockerar automatiskt ljud från 
specifika områden. Optimal funktion för er med 
många öppna ytor. Kika hur det fungerar här.

 Noice block – blockerar automatiskt 
distraherande ljud. Kika på hur det fungerar här.

 Speaker tracking –  kameran zoomar in på den 
som talar – perfekt för klassrum/utbildningssal. 
Kika på hur det fungerar här.

Funktionshyr vår lösning 
Funktionshyra innebär att ni som kund hyr en 
funktion som Adestia ansvarar för. All service och 
support för hårdvaran ingår under hela 
hyresperioden. Om hårdvara skulle gå sönder byts 
den sömlöst ut från vår utbytespool. Dessutom fast 
månadskostnad under hela avtalsperioden. 

Användarvänlig  
videokonferens 

Låna Poly Studio kostnadsfritt! 
Vi tycker att det är viktigt att ni som användare får 
testa på utrustningen innan ni bestämmer er för vad 
som passar bäst för just er.

Därför erbjuder Adestia er att låna en Poly Studio X 
under 2 veckor, helt kostnadsfritt. Vi installerar 
enheten i ert mötesrum till befintlig skärm.
Fyll i vårt formulär på vår hemsida för utlån eller 
maila oss på info@adestia.se 

https://www.youtube.com/watch?v=SgpOgup1w_4
https://www.youtube.com/watch?v=K6APx2SAIac
https://www.youtube.com/watch?v=Tug-1PNWmUE
https://www.adestia.se/videokonferens-byod/



