


Sistemas de Telepresença de sala e pessoais

SONY XL55 SONY XG55 SONY XG80 SONY XG-77/100

Complete solutions for any room

3 ANOS Prime Support em todos os modelos!



Serie PCS

22” Desktop System
720P (H.264)

MCU 3 Pontos
H.239 (dados)

Saida para 2º Monitor

 Modo Kiosk: para permitir serviços de atendimento
como consultas remotas ou ensino á distância
costumizado, ou simplesmente como posto pessoal
de telepresença.

 Gravação : função avançada de gravação para ter
sempre as reuniões disponiveis.

 Função Video annotation: minimiza tempo e 
adiciona interactividade nas comunicações, 
simplesmente usando um pen tablet sobre os 
dados ou video. 

SONY PCS XL-55: All in one HD system 

http://www.ceelab.com/en/product/arrow/arrow-1000
http://www.ceelab.com/en/product/arrow/arrow-1000


 Realidade:
 Imagens alta-definição HD 720p
 Qualidade Audio Soberbo
 Suporta H.239 (dados)

Set Top Box
720P (H.264)

H.239 incluido

 Inteligência:
 Tecnologia Bright face 
 Avançada inteligência QoS

 Usabilidade: 
 Função Gravação
 Função Video Annotation
 Chamada com apenas 1 toque
 Simples Conexão com cabo HDMI

SONY PCS-XG55:  Powerful and Compact

Serie PCS

http://www.ceelab.com/en/product/arrow/arrow-200
http://www.ceelab.com/en/product/arrow/arrow-200


 Realidade:
 Imagens FullHD 1080p
 Qualidade Audio Soberbo
 Suporta H.239 (dados)

Set Top Box
1080p (H.264)
H.239 incluido
MCU opcional 6 pontos

 Inteligência:
 Tecnologia Bright face 
 Avançada inteligência QoS
 MCU Multi-ponto 5+1 pontos

 Usabilidade: 
 Função Gravação
 Função Video Annotation
 Chamada com apenas 1 toque
 Simples Conexão com cabo HDMI

SONY PCS-XG80: Compact FULLHD & 
MCU 

Serie PCS

http://www.ceelab.com/en/product/arrow-300
http://www.ceelab.com/en/product/arrow-300


Novos sistemas de Telepresença

SONY PCS-XG77 Novo sistema Telepresença

Set Top Box
720P (H.264)

H.239 incluido

 Duplo stream HD 720p
 Qualidade Audio Soberbo
 Suporta H.239 HD (dados)
 Tecnologia Bright face 
 Entradas e Saidas digitais
 Compressão video H.264 ultima geração
 Função GRAVAÇÃO HD & STREAMING
 Chamada com apenas 1 toque
 App para tablet (IOS & ANDROID)



Novos sistemas de Telepresença

SONY PCS-XG100  Novo sistema Telepresença

Set Top Box
1080P (H.264)
H.239 incluido
MCU 9 pontos

 Duplo stream FullHD 1080p
 MCU HD 9 pontos
 Qualidade Audio Soberbo
 Suporta H.239 HD (dados)
 Tecnologia Bright face 
 Entradas e Saidas Digitais
 Compressão video H.264 ultima geração
 Função GRAVAÇÃO HD & STREAMING
 Chamada com apenas 1 toque
 Cancelador de eco stereo até 6 micros
 App para tablet (IOS & ANDROID)



Novas Funcionalidades

APP (IOS & ANDROID) para PCS-XG77/100

 Licença para modelo XG77/100
 App para tablet (IOS & ANDROID) gratuita



Solução de infraestrutura 
Soluções de videoconferência escalável e funções optimizadas



Suportes , acessórios e sistema de visualização
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Sistema de visualização
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Sistema de visualização



Edge lit LED, Full HD Profissional Monitor
• Advanced high-definition videoconference/digital signage display
• Full 1920 x 1080 native resolution
• OPS Slot for on-board PC flexibility
• Built-in CAT5 transmitter and receiver
• Front and rear ambient light sensors
• RJ45 port for networked control
• Closed caption support

Sistema de visualização - LCD e Leds.



Sistemas de visualização - Videoprojeção



Se não tiver um smartphone ou tablet, não se preocupe… simplesmente copie os seus documentos, 
imagens e videos para uma pen USB ou cartão SD e projecte-os usando o media player interno… sem
necessidade de os converter!

Projecçao através de WIFI doc
Simultaneamente projeta até 4 pcs
WEP 64/128 bit

Sistemas de visualização - Videoprojeção



Imagens, vídeos e apresentações sem fios*
Leve e quase impercetível
Windows, Mac, Android e IOS*
20m(5m para vídeo e áudio)*
Resoluções até WXGA (1280x800)*
Projeção através de APP WIFI-doc
4-1 Projeta simultaneamente até 4 Pcs
1-8 projeta de um pc até 8 projetores* 
WEP 64/128 bit
Windows XP vista ou 7 (32 e 64 bit)*
Mac OS X ou superior*

*Para mais informações sobre o modelo e compatibilidades, visite o nosso site.

Projeções Wireless Simples!
Wireless VGA e mini WIFI doungle USB



Apresentadores multimédia e gestão de sinal

Prepare o seu ambiente AV com as melhores soluções 
BYOD (bring your own device)!

Completas soluções para gestão de sinal de 
áudio/video! 

Não deixe ninguém de fora!
fácil integração de sinais analógicos (VGA) , digitais 
(HDMI), mobile (iPAD,ANDROID)

Sem problemas de compatibilidades!



Controlo e Integração

Controle todos os equipamentos da sua sala através de 
um painel tátil centralizado! 
Videoprojectores, monitores, volume de áudio, ecrã 
projecção, luzes, estores…etc

Todas as funções da sua videoconferência ficam integradas no 
painel tátil!
Inicio/fim de chamada, agenda de marcações, etc




