
Neat Frame جهاز
دل�ل المستخدم



 �
�جمع جهاز Neat Frame تقن�ات فّعالة ��

جهاز مخصص لالجتماعات متعدد اإلم�انات 
 �

نك من ترك مساحة ��
�
ومدمج وم��ــــح �مك

حاس��ك لمهام أخرى.

 ، � تعمل �اللمس ذات االتجاە الطو�� ر الشاشة ال��
ِّ
توف

ا المتطورة، والسماعات، والم�كروفونات،  وال�ام��
ا وف�ديو �جودة  ات الب�ئ�ة، صوت� وأداة اس�شعار التغ��

ممتازة و�م�انات ف��دة أخرى ُتعزز مساحتك الشخص�ة 
ومساحات االجتماعات المركزة.

ا سماعات  Neat Frame هو جهاز مستقل �دعم أ�ض�
الرأس السل��ة والالسل��ة.

Neat Frame جهاز
جهاز عقد مؤتمرات 

ع�� الف�ديو مزّود �شاشة 
ُمدمجة تعمل �اللمس



�ل ما تحتاجه
Neat Frame مزّود ��ل ما تحتاجه لل�دء.

ُمحت��ات الُعل�ة

Neat Frame: جهاز عقد المؤتمرات ع�� الف�ديو
مزّود �شاشة ُمدمجة تعمل �اللمس

سلك الطاقة: ٩٫٨ قدم (٣ م)

الوزن: ٧٫٦ رطل (٣٫٤٥ كجم)

الحجم والوزن

م)
٤ م

٤٥
ة (

ص
بو

 ١
٧٫

٥٢

صة 
 بو

١٥
٫٦

٨٫٧٥ بوصة (٢٢٢ مم) ٤٫٣٨ بوصة (١١١ مم)

ت
جا

در
 ٨

ة 
او�

ز



اإلعداد والتوص�ل

المتطل�ات الب�ئ�ة:

درجة حرارة وسط ال�شغ�ل:
٣٢ إ� ٩٥ درجة فهرنها�ت (٠ إ� ٣٥ درجة مئ��ة)

درجة حرارة التخ��ن: ٥ إ� ١٤٩ درجة فهرنها�ت (-١٥ إ� ٦٥ درجة مئ��ة)
الرط��ة ال�س��ة: ٢٠٪ إ� ٨٠٪
وضع االستعداد للش�كة: ٨ وات

معلومات إضاف�ة 
عن الجهاز

https://neat.no/frame

جهاز Neat Frame - ال�سخة المنقحة ٠٥ من دل�ل المستخدم.

اإلعداد

� إعداد النظام.
فرة �� استخدم ال�ا�الت الموَّ

.  للرسم التوض���
�
ل ال�ا�الت وفقا وصِّ

ة  � ة �العالمة          ُمتضمنة. ال�ا�الت المم�� � ال�ا�الت المم��
�العالمة         اخت�ار�ة وغ�� مطل��ة لالستخدام االسا�� للنظام.

متطل�ات اإلعداد 
ال�امل

نت االتصال �اإلن��
خدمة الف�ديو

مق�ض

فتحة قفل األمان

دد طاقة ت�ار م��
�ا�ل مقاس ٩٫٨ قدم (٣ م)

� القوائم ذو سنون خشنة 
حامل ثال��

موحدة مقاس ١�٤-٢٠

زر إعادة ض�ط المصنع

C نمط USB منفذ

مق�س صغ�� مقاس ٣٫٥ ملم �أر�عة سنون

غلق غطاء الخصوص�ة فتح غطاء الخصوص�ة


