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The power to engage
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De nieuwe CTOUCH Leddura 2Meet is hét samenwerkingssysteem voor 

vergaderruimtes voor agile en lean teams voor wie efficiëntie, productiviteit en 

samenwerking essentieel is.

Onze oplossing is gebaseerd op Skype for Business en reageert op de snel 

veranderende behoeften van zakelijke werkomgevingen.

LEDDURA 2MEET

• Videoconferenties

• Draadloos content delen

• Multi-touch whiteboard

• Room-booking systeem

U KRIJGT WAT 
U ZIET



Leddura 2Meet ondersteunt een omgeving die innovatie, leren en continue 

verbetering stimuleert. U heeft eenvoudig toegang tot de juiste gegevens, kunt sneller 

beslissingen maken en kunt de voortgang goed in de gaten houden. Zo kan uw team 

gaan voor maximale productiviteit en efficiëntie.  

Er is geen sprake van overbelasting van uw IT-afdeling. Dankzij de open architectuur 

is de Leddura 2Meet geschikt voor veelgebruikte suites als Office 365 en G-suite en 

voor elk device (Windows, Android, iOS). U kunt elke Windows- en onlinetoepassing 

gebruiken. En dat alles is een gecodeerde, veilige en betrouwbare omgeving.

MAXIMALE EFFICIËNTIE EN LEAD TIME

Interne JBL-luidsprekers
JBL Live Stage (virtueel) 
surround geluid

Draadloos delen
Deel uw scherm via Wi-Fi vanaf uw iPhone, 
Android, Windows phone, Mac of pc. 
Maximaal vier devices tegelijk.  

Videoconferenties 
Bel andere gebruikers van Skype for Business 
of Skype, H323-devices en telefoonnummers.

Room-booking systeemRoom-booking systeem

Geïntegreerde far field microfoon 
met Sonique- en Voice Logic-technologie 
waarmee uw stem tot op 8 meter 
wordt vastgelegd. Geavanceerde 
geluidsreductie en echo-cancellation 
technologie.

Tekenen
Open het whiteboard met één druk op 
de knop en begin direct te tekenen. Voeg 
pagina's toe en deel het geheel met 
deelnemers aan de vergadering.

4K
ULTRAHD

32 POINT
TOUCH

65” 75” 86”



www.ctouch.eu

CT
OU

CH
im

PD
92

6V
18

01
08

Dr
uk

fou
ten

, b
es

ch
ikb

aa
rh

eid
 en

 te
ch

nis
ch

e w
ijz

igi
ng

en
 vo

or
be

ho
ud

en


