
Easymeeting TWS
Videosystem med høy kvalitet som er enkelt å bruke.

TA KONTAKT
support@easymeeting.net

sales@easymeeting.net

Easymeeting TWS videosystem er designet for 

hverdagsbrukeren. Den er enkel i bruk, og kan benyttes punkt til 

punkt med andre videosystemer, samt at man enkelt kan koble 

seg opp mot skytjenester.

Easymeeting TWS er et komplett videosystem som inkluderer et 

høykvalitetskamera og kan benyttes i både små og mellomstore 

møterom, samt eksterne kontorer.

TWS Care

OM OSS
Easymeeting leverer  brukervennlige videokonferanseløsninger av høy kvalitet. Vi jobber for å levere enkle 
verktøy slik at du kan jobbe mere effektivt å fokusere på det som inspirerer deg.

*Dette dokumentet kan bli oppdatert og endret uten varsel

Hva kan Easymeeting TWS gjøre for deg?
Easymeeting TWS er et 1080p videosystem som er enkel å bruke. Enheten gir deg HD-video, 

datadeling og high fidelity audio. Det er bare å koble til din Easymeeting TWS, konfigurere den 
for internet og starte møtet ditt.

Easymeeting TWS er et høy-kvalitets videosystem som er kompatibelt med andre videosystemer og 

skytjenester. Videosystemet benytter SIP og H.323-standarder.

Utformingen av TWS sikrer en enkel installasjon for alle brukere og krever ingen ytterligere 

infrastruktur.

En pris for alle funksjoner
3 3-års garanti inkludert

3 Forenklede menyer for enkel navigering

3 10x Wide Angle PTZ (pan/tilt/zoom) kamera for utmerket dekning i de fleste møterom

3 Optimalisert for én skjerm, samt støtte for to skjermer

3 Ingen ekstra infrastruktur er nødvendig

3 Sømløst koble til mobile enheter og datamaskiner gjennom Easymeetings tjenester

Ønsker du å forbedre 
møtene dine?

Ved å koble din Easymeeting TWS 

til vår EasyConference-skytjeneste, 

får du muligheten til å delta i 

LIVE flerpartsmøter med andre 

videosystemer, datamaskiner, mobile 

enheter og telefoner. 

Ta kontakt med Easymeetings sales i 

dag for nærmere informasjon om våre 

tjenester.

     sales@easymeeting.net

Hvordan virker det?

Vårt produkt TWS Care er vår forsikring om at Easymeeting vil være tilgjengelig 

for  hjelpe deg og ditt team dersom dere skulle få noen problemer med 

TWS videosystem. Vi vil sørge for at videosystemet er oppdatert med siste 

programvare, og hvis noe går galt vil vi sende en erstatning innen neste 

arbeidsdag. Det er en idiotsikker plan for å beskytte deg, utstyret ditt og dine 

forretningsmøter.

TWS Care inkluderer:

√ Full forsikring 

√ Live support fra Easymeeting Experts

√ Opplæring og feilsøking

√ Erstatning sendes innen neste arbeidsdag 

√ Oppdateringsvarsler om ny software

√ Mulighet for møtevert i dine møter

TWS Care er et årlig abonnement med full forsikring, fornyes hver 12 måned.

✉



Easymeeting TWS
Tekniske spesifikasjoner
Enheten inkluderer 
• Codec med vidvinkel HD-kamera 

• Omni retningsdigital mikrofon 

• Fjernkontroll 

• Strømforskyning 

• Kabler 

• To festebraketter

Rammeprotokoll 
•  ITU-T H.323 

•  IETF SIP

Videoprotokoll 
•  H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 High Profile

Audioprotokoll 
•  G.711A, G.711U, G.722, G.722.1, Polycom® G.722.1 Annex C, AAC-LD, ZTE_BA, G723.1, 

G.728

Andre protokoller 
•  H.224, H.225, H.241, H.243, H.245, EDID, H.281

Netverksprotokoll  
•  TCP/IP, DHCP, Telnet, HTTP, PPPOE

Båndbredde  
•  64Kb ~ 4Mb 

Live Video Oppløsning 

•  2Mb~4Mb : 1080p 30fps / 720p 60fps  

•  1Mb~2Mb : 720p 30fps  

•  768Kb~1Mb : W576p (1024×576)  

•  512Kb~768Kb : W448p (768×448)/4CIF  

•  64Kb~512Kb : W288p (512×288)/CIF

Content Video Oppløsning 

•  640×480(VGA)  

•  800×600(SVGA)  

•  1024×768(XGA)  

•  1280×768(WXGA)  

•  1280×800(XGA)  

•  1280×1024(SXGA)  

•  1366×768(WXGA)  

•  1440×900(WXGA+) 

Audiofunksjoner  
•  AGC/AEC/ANS 

Videofunksjoner 
•  H.264 1080p@30fps+WXGA@5fps  

•  Dual 720p@30fps  

•  PIP, POP 

Netverk Self adaption 

•  Automatic speed adjusting  

•  QOS of TOS, FEC 

Sikkerhet  
•  AES 128 bit encryption(H.235) 

Innebygged PTZ Camera  

•  Bildesensor: 5,000,000 pixels, 1/2.5 Inch CMOS  

•  Oppløsning: 1920×1080(1080p), 1280×720(720p) 

•  Linse: 10×optical zoom, f = 4.5-45.0mm; F1.8~F2.2; 

Autofokus  

•  Horisontal rotasjonsvinkel: -100~+100 degree  

•  Minimum belysning: 15Lux(50IRE,F1.8)  

•  Videosignal-to-noise: 50dB 

Grensesnitt 
• Netverk: 10/100Base-T, 2×RJ-45 (One for IP network, one for digital microphone) 

• Video Input: 
   •  1×HDMI; 

   •  1×VGA/YPbPr  

   •  1×CVBS(Reserved) 

• Video Output: 
   •  1×HDMI; 

   •  1×VGA/YPbPr 

   •  1×CVBS(Reserved) 

• Audio Input: 
   •  1×MIC 

   •  1×PC linje 

   •  1×LAN (Digital microphone A100) 

• Audio Output: 
   •  1×PC line 

   •  1×HDMI

Fysiske egenskaper 
•  Voltage: 100VAC~240VAC, 50HZ~60Hz 

•  Power: 50W 

•  Power Interface: 15V/5A

Fysiske egenskaper 
•  Pakkestørrelse: 580mmX235mmX235mm 

•  Terminastørrelse: 422mm×225mm×60.5mm 

•  Vekt: 3kg
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