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Neat Bar - Sistema de colaboração
O Neat Bar é um dispositivo de reuniões compacto e
altamente capaz projetado e concebido para o Zoom.
O Neat Bar inclui câmara, altifalantes, microfones e
sensores ambientais num design compacto.
É perfeito para proporcionar áudio e vídeo de qualidade
superior aos seus espaços de convívio, trabalho e
reuniões.
O Neat Bar inclui um controlador Neat Pad dedicado e
um ecrã de agendamento opcional.

Configuração simples
Tudo o que precisa está na embalagem, incluindo suportes,
cabos e instruções claras. Portanto, qualquer pessoa é capaz
de instalar e configurar facilmente acima ou abaixo de um ou
dois monitores.

Suporte de parede

Suporte de mesa

Suporte de monitor

Neat Bar
Neat Bar

O Neat Bar inclui tudo o que precisa para
começar, incluindo cabos, suporte de parede,
suporte de monitor e suporte de mesa.

Na embalagem
Neat Bar: Dispositivo multifunções de áudio e vídeo
Cabo HDMI, 2 m
Cabo Ethernet, 3 m
Cabo de alimentação, 3 m
Suporte de parede, suporte de monitor e suporte
de mesa
Adaptador universal
4x parafusos M6 de 24 mm para montagem VESA
4x parafusos M8 de 24 mm para montagem VESA
2x espaçadores para garantir a montagem paralela
da TV

Os parafusos para montagem na parede
não estão incluídos. A montagem na
parede deve ser realizada apenas por técnicos
qualificados de acordo com os regulamentos
aplicáveis da instituição e do país. A parede e o
equipamento de montagem devem suportar
com segurança a carga do produto.

Suporte para
a parede

Suporte de
monitor

Suporte de
mesa

Adaptador
universal

Neat Bar

Deslize o suporte escolhido para
o adaptador universal e fixe com
a chave hexagonal.

Neat Pad
Neat Pad

O Neat Pad funciona como controlador para o Neat Bar
e também pode ser configurado como ecrã de agendamento para a sala de reuniões. Inclui tudo o que precisa para começar, incluindo cabos e duas opções de
montagem na parede diferentes.
Na embalagem
Neat Pad: Ecrã tátil de 8 polegadas
2x cabo Ethernet, 3 m + 5 m
Injetor de alimentação PoE
Suporte de montagem lateral, suporte de parede e adaptador
4x parafusos M4 de 7,5 mm para ligar o adaptador ao Neat Pad
3x parafusos M4 de 4,7 mm para ligar o suporte de parede ao
suporte de montagem lateral

Os parafusos para montagem na parede não estão
incluídos. A montagem na parede deve ser efetuada
apenas por técnicos qualificados de acordo com os
regulamentos aplicáveis da instituição e do país. A parede
e o equipamento de montagem devem suportar com
segurança a carga do produto.

Suporte para
Suporte de
Adaptador
a parede
montagem lateral

Neat Pad

Encaixe o adaptador no suporte de
parede e fixe com a chave hexagonal.
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Montar e libertar
Montar
Deslize o Neat Bar para a opção de montagem
selecionada (1) até ouvir um CLIQUE. Verifique se o
Neat Bar está seguro puxando-o cuidadosamente
na sua direção.

Libertar
Para libertar o Neat Bar da opção de montagem
selecionada, incline a unidade ao máximo (1) e deslize
cuidadosamente a unidade na sua direção (2).
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Aviso: Não deixe o Neat
Bar numa posição de
inclinação máxima com o
indicador vermelho visível,
já que não se encontra
seguro pela mola de
bloqueio.
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Tamanho e peso
21,9 polegadas
(556 mm)
3 polegadas
(76 mm)

Neat Bar
Largura: 21,9 polegadas (556 mm)
Altura: 3 polegadas (76 mm)
Profundidade: 3 polegadas (76 mm)
Peso: 1,7 kg

3 polegadas
(76 mm)

7,8 polegadas
(198 mm)
Neat Pad
Largura: 7,8 polegadas (198 mm)
Altura: 1,7 polegadas (42 mm)
Profundidade: 5 polegadas (127 mm)
Peso: 520 g

5 polegadas
(127 mm)
1,7 polegadas
(42 mm)

Configuração e ligação
Neat Bar

Configuração
Utilize os cabos fornecidos para configurar o sistema.
Ligue os cabos de acordo com a ilustração.
Os cabos marcados a azul
estão incluídos
Os cabos marcados a verde
ão opcionais e não
são necessários para a utilização básica do sistema.
Requisitos para uma configuração completa
Ligação à Internet
Licença Zoom Room
Ecrã

Alimentação AC
Cabo de 3 m
HDMI - Cabo de ecrã
externo de 2 m

Ethernet
- Cabo de ligação
à rede de 3 m

Requisitos ambientais
Temperatura ambiente de funcionamento:
0 °C a 35 °C
Temperatura de armazenamento:
-15 °C a 65 °C
Humidade relativa: 20% a 80%

HDMI - Ecrã externo Opcional.
Cabo não incluído
HDMI - Entrada externa de
PC Opcional. Cabo não incluído
USB-C. Cabo não incluído

Neat Pad

Informações adicionais sobre o produto
https://neat.no/neat-bar/
O cabo Ethernet de 5 m não deve ser
utilizado para instalação embutida. A
passagem do cabo pela parede deve ser
efetuada apenas por técnicos qualificados
utilizando o equipamento apropriado.

USB-C
Cabo não incluído
Ethernet
- Ligação à rede
Cabo de 5 m

PoE
Cabo Ethernet de 3 m
Injetor de alimentação PoE
Para alimentação AC
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