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Ochno Conference
USB-C Dockning

OCHNO POWER CONFERENCE

4 x USB Type-C med upp till 100W
strömförsörjning och IoT anslutning.
Uppfyller USB Power Delivery 3.0
standarden
Laddning: 5-20VDC, upp till 5A per
uttag.

ANVÄNDARVÄNLI G
Med Ochno Power
Conference kan du enkelt
ansluta din bärbara dator,
smart telef on, surf platta

Videoutgång
HDMI 2.0, Upp till 4k2k@60Hz för
anslutning till TV eller projektor

och andra enheter direkt
till din konf erensskärm
med bara en kabel. Alla

Nätverk
Ethernet:
100 Mbit/s för laptop anslutning
Anslutning mot Ochno Operated för
IoT tjänster
1 GbE up-link nätverksanslutning
VLAN support och styrning och
kontroll för säker nätverksförsörjning.
WiFi:
2.4 GHz
För anslutning mot Ochno Operated
när ingen Ethernet-anslutning är
tillgänglig.

uttag får åtkomst till
dockning, laddning och
höghastighetsinternet.
Bilden på skärmen kan
switchas mellan alla
uttagen i bordet, genom
EN kn apptryc kn ing.
OPTI MER A BELÄGGNI NG
Ochno Power Conference
möjliggör smart

Ochno Power Conference är en USB Type-C baserad

beläggningskoll, styrning

laddnings och videoswitch med unika egenskaper

och mätning av alla

för en harmonisk och samtidigt flexibel arbetsmiljö.

enheter anslutna på varje
konf erensbord.

•

Erbjuder 4 uttag för bärbar dator, smart
telefon, surfplatta och andra enheter att

TI LLÄGGS TJÄNS TER

samtidigt få anslutning till laddning, få

Live mätning av

nätverksaccess och dockning till

beläggning,

konferensskärmen.

bokning/avbokning,

•

enhet för att visa bild på

och styra energianvändning

konferensskärmen.
•

skärmar/projektorer när

arbetsmiljö genom Ochno
Mu l t i - s e n s o r e r s a m t
stimulera slutanvändare
genom belysning och
temperaturstyrning.

Certifiering
CE
USB-IF
RoHS

Styrning och kontroll genom Ochno
Operated tjänsteplattform med smarta

det inte finns någon i
rummet. Mäta och styra

Styrning och Kontroll
Fullt styrbar med Ochno Operated
(https://operated.ochno.com)
Mjukvara kan fjärruppdateras till
senaste versionen.

EN knapptryckning för valfri inkopplad

styrning och kontroll. Mäta
genom att stänga av

Strömförsörjning
DC 12V-24V, upp till 10A.
Max effekt 240W.

kontorstjänster.
•

Stilrent aluminiumuttag för snygg
integration i bordsskivan.

Retrofit lösning i ett existerande konferensbord
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OCHNO POWER CONFERENCE

FULL FLEXIBILITET
Möjliggör full flexibilitet
genom sin unikt
topmoderna arkitektur och
använder en allmänt
vedertagen IT standard.
FULL TI LLGÄNGLI GHET
Koppla in vilken enhet som
helst på valfri plats och du
kan mäta exakt beläggning,
vad för typ av enhet som
kopplats in, hur länge man
har su ttit och h u r m yc ket
energiutnyttjandet varit.
FULL SERVICE
Ochno System lösning
erbjuder fullservic e
erbjudanden för
slutanvändaren baserat på
den molnbaserade
tjänsteplattf ormen Ochno
Operated.

För mer information
www.ochno.com
epost: contact@ochno.com

Ochno Power Conference är en liten rektangulär enhet som
monteras under bordet och ansluter med USB-C kablar till
Ochno Socket uttag direkt i bordet. De stilrena uttagen på
bordet ger en harmonisk arbetsplats med möjlighet för alla
mötesdeltagare att ladda, ansluta till internet samtidigt som
ett uttag i taget kan presentera på konferensskärmen.
Ochno Power Conference kan beställas för-integrerat i
konferensbord direkt från leverantör eller monteras i
existerande bord, retro-fit lösning. Det krävs ingen specifik
behörighet för installation, allt är plug ’n play.

TJÄNSTER
Teknisk Support
Installation
Tjänstepaket
Hårdvaru Support
Garanti

