TECHNOLOGIE INTEGROVANÉ VE STĚNĚ

03
SMART-I-WALL
SCREEN

09

®

PŘIPOJENÍ
A INTERAKCE

Display s vysokým
rozlišením 4K
a možností multitouch
pro kooperaci více
uživatelů zároveň.

Kooperujte, komentujte,
sdílejte, prezentujte.
Stačí jeden dotyk.

05

11
UNIKÁTNÍ
ZVUKOVÝ
ZÁŽITEK

SMART-I-WALL®
PROJECTION
Zpětná projekce obrazu
s možností zachování
naprosté transparentnosti
příčky.

Nechte rozehrát stěny
a mobiliář kolem sebe.

07

13

Absolutní integrace
do našich příček.

Vyberte si příslušenství,
které vyhovuje vašim
potřebám.

SPOJENÍ
DESIGNU A
TECHNOLOGIÍ

INDIVIDUALIZACE

Specifikace projektu

Screen 75“

MICRA II

Stůl

SMART-i-WALL®

SCREEN

Display s vysokým rozlišením
4K a možností multitouch
pro více uživatelů zároveň.

Plný nebo skleněný panel
Display rozlišení 4K
Dotyková membrána
Extračiré / kalené sklo

FUNKCE A VLASTNOSTI

DOTYKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
Až deset bodů dotyku poskytuje
pracovní prostor pro více uživatelů
najednou. Přípomínkujte, kreslete,
upravujte a dále sdílejte jednoduše
pomocí našich gest.

TOUCH
& PLAY

ZAUJMĚTE PŘI SVÝCH

PREZENTACÍCH

Prezentace působivě a jednoduše. Díky nejvyšší kvalitě obrazu v rozlišení 4K budou
vaše slidy jako živé. Budete mezi nimi jednoduše listovat díky ovládání dotykem nebo
vzdálenou plochou. Pro co nejkvalitnější zvukový zážitek je přímo sklo, stěny nebo
váš konferenční stůl ozvučen systémem transducerů.

Vždy připraven. Nemusíte čekat, než
naběhne systém. Stačí se dotknout
a můžete začít pracovat, sdílet,
přehrávat...

ULTRA HD
DISPLAY

PROSTOROVÉ
OZVUČENÍ

Vysoké rozlišení displaye 4K
a minimální tloušťka displaye
pro absolutní integraci do příčky.

Unikátní systém ozvučení přímo okolních stěn, podhledů nebo nábytkových
ploch rozeznívá celý prostor souměrně.

Vybírejte z uhlopříčky 55“ až 95“.

Žádné nevzhledné reproduktory,
vše integrované v příčce.

TO NEJLEPŠÍ
Z WINDOWS

ŠPIČKOVÁ
AKUSTIKA

Naše vlastní prostředí je kompatibilní
s funkcemi Windows a přináší vám
ty nejpoužívanější nástroje rychle
a přehledně.

V kombinaci s našemi interiérovými
systémy docílíte maximální akustiky
a tedy soukromí při vašich jednáních.
Záleží na každém detailu.

VHODNÉ PROSTORY

TO VŠE INTEGROVANÉ.

SOUKROMÉ
KANCELÁŘE

KONFERENČNÍ
MÍSTNOSTI

JEDNACÍ
MÍSTNOSTI

VÝROBNÍ
PROVOZY

Specifikace projektu

2x Projection
85“

MICRA I

Sklo

SMART-i-WALL®

PROJECTION

Zpětná projekce obrazu na
příčku s možností zachování
naprosté transparentnosti.

LCD/LED projektor
Kalené sklo
PDLC digitální žaluzie
Extračiré sklo

FUNKCE A VLASTNOSTI

ČIRÉ / MLÉČNÉ /
PROJEKCE

PROSTOROVÉ
OZVUČENÍ

NEOMEZENÁ
ÚHLOPŘÍČKA

Stisknutím tlačítka můžete přepínat
mezi jednotlivými režimy příčky, díky
digitálním žaluziím PDLC.

Unikátní systém ozvučení přímo okolních stěn, podhledů nebo nábytkových
ploch rozeznívá celý prostor souměrně.

Transparentní příčka, mléčné sklo pro
zvýšené soukromí nebo jako projekční
plocha pro vaše videa a další.

Žádné nevzhledné reproduktory,
vše integrované v příčce.

Kombinací více zdrojů projekce je možné rozhýbat i celou halu. V závislosti
na prostoru lze obraz rozšiřovat nebo
otáčet podle potřeb prezentace.

LCD PROJEKTOR

PROMĚŇTE SKLO V TABLET

STISKNUTÍM TLAČÍTKA

Rozhýbejte stěny kolem sebe i vašich návštěvníků. Díky jedinečné technologii digitálních žaluzií integrovaných přímo ve skle v kombinaci se zpětnou projekcí měníme
běžnou skleněnou příčku v multimediální nástroj, který upoutá pozornost.

LCD projektory s maximální svítivostí
a kvalitou obrazu používáme ve dvou
základních vzdálenostech s ohledem
na prostor.

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Až deset bodů dotyku poskytuje
pracovní prostor pro více uživatelů
najednou. Přípomínkujte, kreslete,
upravujte a dále sdílejte jednoduše
pomocí našich gest.

SDÍLENÍ OBSAHU
Díky moderním technologiím bez
problému nasdílíte obsah z vašeho
počítače nebo mobilního zařízení.

VHODNÉ PROSTORY

PŘIDEJTE SVÝM STĚNÁM 4. DIMENZI.

RECEPCE

INFOKIOSKY

LOBBY A FOYER

GALERIE A MUZEA

Specifikace projektu

SPOJENÍ
DESIGNU A
TECHNOLOGIÍ

ŽÁDNÉ
KABELY

TOUCH
& PLAY
Vždy připraven. Nemusíte čekat, než
naběhne systém. Stačí se dotknout
a můžete začít pracovat, sdílet,
přehrávat...

ŽÁDNÉ
FLIPCHARTY

Moderní technologie pro komunikaci a prezentaci
jsou dnes běžnou součástí každé kanceláře nebo
jednací místnosti. Televize na stěnách, konferenční
kamery na stole, reproduktory pod stropem.
K tomu všemu se připojujete přes svůj počítač
pomocí kabelu.

Double-sided
RAVA
Screen 75“ MICRA II

Sklo
Stůl

My jsme tohle všechno vzali a integrovali do našich
příček. Tak vznikl SMART-i-WALL® - interaktivní
příčka nabitá technologií.

ŽÁDNÉ
REPRODUKTORY

ŽÁDNÉ TV
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ABSOLUTNÍ
INTEGRACE

ČISTÝ
DESIGN

Obraz ve vysokém rozlišení, prostorový
zvuk a dotyková multimediální plocha.
Vše integrované přímo ve stěně. Žádné
kabely.

V kombinaci s našimi příčkami je
výsledek naprosto čistý. Pouze skleněná plocha a stěna dle vašeho výběru.
Žádné rušivé příslušenství. Jen vy
a vaše prezentace.

LIKO-S | PRAHA
Využijte obě strany vaší příčky na maximum díky oboustrannému SMART-i-WALL® .
Jeden pro větší jednací místnost a maximální soukromí při jednání,
druhý na rychlé schůzky a briefingy.

Specifikace projektu

PŘIPOJENÍ
& INTERAKCE

Dotkněte se kdekoliv. Díky dotykové technologii
přímo ve skle vše ovládáte jako na obrovském
tabletu. Spolupracujte na projektech, sdílejte
úpravy s kolegy, spojte se se světem pomocí
4K konferenční kamery, nebo jen sdílejte obsah
přímo z vašeho mobilního zařízení a počítače.

Projection
150“

MICRA I

Sklo

SDÍLEJTE, UPRAVUJTE, KOOPERUJTE!

PŘIPOJENÍ
A SDÍLENÍ

OBROVSKÝ
TABLET

Připojení jakéhokoliv mobilního
zařízení nebo počítače a sdílení obsahu
jednoduše a rychle. Vaše zařízení může
fungovat i jako vzdáleny touchpad.

Pracujte i ve více lidech najednou.
Velká plocha v kombinaci s až deseti
body dotyku dává prostor pro kooperaci kolegů v reálném čase.

Kompatibilní s Win / Mac / Android
pouhými dvěma kliky.

Kombinací více zdrojů projekce je možné rozhýbat i celou halu. V závislosti
na prostoru lze obraz rozšiřovat nebo
otáčet podle potřeb prezentace.

APLIKACE
NA MÍRU
Můžete používat Windows tak, jak jste
zvyklí se všemi funkcemi, využít naší
aplikace pro jednací místnosti nebo
spolu vytvoříme vaši vlastní splňující
všechny vaše potřeby.
Plánujete rozložení práce ve výrobě
nebo potřebujete mít přímý přístup
do své technické knihovny? Vše pro vás
nastavíme.

MENDELOVO MUZEUM | BRNO
Kombinace reálných prvků a virtuální prohlídky zaměřené na genetický vývoj bylo
ideálním spojením pro využití funkcí interaktivní stěny SMART-i-WALL®. Ta se mohla
stisknutím tlačítka zprůhlednit, pohybem rukou rozhýbat nebo si návštěvník mohl
v aplikaci vyzkoušet vlastní genetické modifikace.
Prostor výstavy tak dostal 4. rozměr, který do tématu vtáhnul i ty nejmenší diváky.

UNIKÁTNÍ
ZVUKOVÝ
ZÁŽITEK

PROSTOROVÉ
OZVUČENÍ

Žádné další bedýnky a kabely. Zvuk necháme vycházet přímo ze skleněné příčky, okolních stěn,
podhledů nebo mobiliáře v místnosti. Nastavíme
vše pro ideální zvukový zážitek při zachování maximálního soukromí.
Vhodným řešením pro jednací místnosti je ozvučení
hlavního stolu - zvuk je tak rovnoměrný pro všechny účastníky.
OBKLOPTE SE ZVUKEM.

ŽÁDNÉ KABELY
A BEDNY

Unikátní systém ozvučení rozeznívá celý
prostor souměrně a přirozeně. Žádná
hluchá místa ani místa přímo u zdroje.
Všichni účastníci jsou tak doslova
obklopeni zvukem.

Nemusíte přemýšlet, kam umístit
reproduktory a kudy je přivézt. Podle
druhu místnosti a vašich požadavků
vše integrujeme a nastavíme
pro nejlepší možný výsledek.

Pro lepší pracovní prostředí můžete
využít ambientních zvuků přírody
nebo města.

Okolní stěny, podhledy nebo nábytek.
Vše můžeme rozehrát.

MAXIMÁLNÍ
SOUKROMÍ
Naše interiérové systémy splňují
maximální požadavky na stavební
akustiku a zaručují tak soukromí
pro vaše jednání a schůzky.
Jednoduše můžete přepnout mezi
prostorovým zvukem a soukromou
konferencí.

ZVUKOVÝ ZÁŽITEK PŘÍMO ZE SKLA
Pomocí transduktorů a zvukového zesilovače dokážeme rozherát přímo skleněnou
plochu stěny, která tak vytváří prostorový zvuk. Pro ideální akustické nastavení
místnosti využíváme i dalších pevných ploch, třeba desky stolu nebo jiného mobiliáře.
Buďte přímo u zdroje.

VYBERTE SI
FUNKCE,
PODLE SVÝCH
POTŘEB

VLASTNÍ PROSTŘEDÍ
Interaktivní stěnu SMART-i-WALL® stále vyvíjíme
a zlepšujeme. Protože víme, že každý projekt
je originální a má své potřeby, nabízíme různá
rozšíření funkcí či individualizaci obsahu.
Naši obchodní zástupci vám rádi ukáží poslední
novinky a možnosti, které náš vývojový tým každý
den přináší.

Pro jednoduché a rychlé ovládání jsme vzali ty nejdůležitější pracovní nástroje z Windows a přidali je do
našeho rozhraní, které tak zrychlí a usnadní Vaši práci.
Spouštějte prezentace a videa nebo procházejte weby
pouhým dotykem. Možnost individualizace podle Vašich
potřeb nebo firemního designmanuálu.

TOUCH & PLAY

AMBIENT SOUND

SMART-i-WALL® může fungovat jako samostatný počítač
bez potřeby externího zdroje nebo jako prezentační
plocha pro sdílení obsahu z jiných zařízení.

Integrovaný systém ozvučení přímo ve skle, okolních stěnách, podhledech nebo
vašem konferenčním stole zaručuje rovnoměrné šíření zvuku pro všechny zúčastněné
a přirozenější zvukový zážitek.

V případě all-in-one řešení stačí pouhým dotykem stěnu
aktivovat a začít hned pracovat. Žádné načítání
a zdlouhavé spouštění.

Do pracovních prostředí je možné nastavit ambientní zvuky přírody a jiných témat.

All-in-one klávesnice je součástí kompletního řešení.

4K VIDEOKONFERENCE
Komunikujte v maximální kvalitě se svými partnery
a kolegy díky rozlišení 4K.
Kamera umožňuje natáčení obrazu i změnu úhlu obrazu.
Samozřejmostí je přepnutí zvuku do konferenčního módu.

Speciální požadavek?
OBRAZ 55“ - 95“
V závisloti na prostoru a daném provozu s vámi
vybereme nejvhodnější variantu pro dosažení
maximálního dojmu pro vaše klienty nebo kolegy.
Zpětná projekce nebo display s úhlopříčkou
55“ - 95“.

100% KOMPATIBILNÍ
Interaktivní stěnu vám zabudujeme do jakéhokoli
našeho interiérového systému.
Pro zpětnou projekci je ideální jednosklo našich příček MICRA I.
V případě vestavěného displaye můžete využít bezrámové příčky
MICRA II, rámového systému OMEGA nebo příček s negativní
spárou RAVA®.
Více informací o našich příčkách naleznete
na www.liko-pricky.cz

Díky vlastnímu vývojovému týmu
a výrobě jsme schopni přizpůsobit
SMART-i-WALL® podle vašich
potřeb a přání.
Kontaktujte naše obchodníky
pro více informací.

LIKO-S: INOVATIVNÍ LÍDŘI
Inovátorský duch nás pohání vpřed. Neustále vymýšlíme a inovujeme - patříme mezi
špičku evropských výrobců interiérových příček - skleněné, mobilní a interaktivní.
Design příček vyhovuje nejnáročnějším požadavkům na estetiku, praktičnost a akustiku.

SKLENĚNÉ PŘÍČKY

MOBILNÍ STĚNY

Rámové a bezrámové příčky splňující
nejvyšší nároky na design a akustiku.

Změňte uspořádání prostor během pár
minut tak, jak zrovna potřebujete.

LIKO-GLASS

AKUSTICKÉ PANELY

Mezi dvě skla vám dokážeme vložit grafiku, textil, kov... cokoliv užší než 2 mm.

Recyklované PET lahve využíváme pro
výrobu akustických panelů SilentPET®.

Sídlo společnosti:
LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-s.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu...

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

