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Ons productieafval wordt 100% gerecycled, 
verpakkingsmateriaal hergebruikt en gebruikte 
materialen zijn volledig recyclebaar.

Productspecificaties 

De EyeContact Office is een plug en play extra toe te voegen 
beeldscherm met webcam die natuurlijk oogcontact mogelijk 
maakt tijdens het videobellen. 

Specifieke onderdelen
-  Plaatmateriaal is een combinatie van staal en aluminium 

afgewerkt met zwarte poedercoating
-   Gepatenteerd onder nummer 1042985
-   Speciaal semi reflectie glas

Beeldscherm: Dell E1715S
-   17" (43.2 cm) beeldschermdiagonaal
-   HD TN LED 1280x1024 ps met Antiglans 3H Hard coating
-   Input: VGA en Displayport 1.2 met Daisychain ondersteuning
-   Kensington-beveiligings gleuf

Camera: Logitech C920
-  HD video 1080p@30fps met diagonaal gezichtsveld 78°
-  Automatisch scherpstellen en witbalans
-  USB 2.0 aansluiting met 3m kabel
-  Minimale systeemeisen bij 1080p: CPU Core 2 Duo 2.4 GHz, 2GB 

RAM, OS: Win XP, Mac OS 10.6, Android 5.0

Bureaumontage: Ergotron LX Desk Monitor Arm (zwart)
-  33 cm lift, 75° tilt, 360° pan
-  patented Constant Force™ Technology
-  Bureaubladbevestiging 12-32mm (compatible met kabelgoot), 

bureau moet voldoen aan NEN EN 527 norm

Standaard meegeleverd

EyeContact achterplaat, bovenplaat, onderplaat (incl. webcam), 
glasplaat, beeldscherm, bevestigingsmaterialen, stroomkabel,  
VGA en 2m DisplayPort kabel, mini-DisplayPort adapter en een 
schoonmaaksetje met perslucht, LCD spray en een microvezeldoek.

Opties

  Camera upgrade: Logitech Streamcam
-   HD video 1080p/60 fps in MJPEG
-   Optische zoom vooraf in te stellen zonder dat gebruiker  

het kan veranderen en/of het merkt
-   USB C (adapter naar USB A 3.0 meegeleverd)

Ophanging upgrade: EyeContact staander met Ergotron Glide LD-X
-   Hiermee komt alles los van het bureau en eventuele trillingen 

daarvan
-   Ergotron Glide heeft 25.4 cm lift mogelijkheid en beschikt ook 

over Constant Force™ Technology

Aansluiting 
-   DisplayPort naar USB C 1.8m kabel, voor als uw systeem enkel 

USB C poorten heeft (bijv. Apple iMac)
-   VGA naar HDMI 2m kabel, voor als uw systeem geen  

DisplayPort of USB C heeft, maar wel HDMI

Accessoires 
Kijk op www.eyecontact.online/accessoires

Al onze systemen hebben 2 jaar garantie op alle onderdelen. 
Bij defecte pixels vervangen wij het beeldscherm binnen de 
garantieperiode. De installatie kan op verzoek verzorgd worden  
of u kunt hem zelf installeren met de bijgeleverde handleiding, 
mocht u er niet uitkomen helpen wij u graag. 

Product (bxdxh) 48 x 38 x 43 cm

Product gewicht 7 kg

Verpakking (lxbxh) 50 x 44 x 43 cm

Totaal gewicht 12 kg

https://www.dell.com/nl-nl/work/shop/dell-17-monitor-e1715s/apd/210-aeus/monitoren-monitoraccessoires
https://www.logitech.com/nl-nl/products/webcams/c920-pro-hd-webcam.960-001055.html
https://www.ergotron.com/nl-nl/products/product-details/45-241#?color=white&buynow=0&kleur=Zwart&attachment%20option=2-Piece%20Clamp
https://www.logitech.com/nl-nl/products/webcams/streamcam.960-001281.html
https://www.ergotron.com/nl-nl/products/product-details/61-113#?color=black&kleur=Zwart
https://eyecontact.online/accessoires/

