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VIDEOMØDER
på den professionelle måde

Løsning til møderum

med 1-10 deltagere

* Installationsprisen er for en standardinstalla-
tion. Ved eventuelt længere kabeltræk, opsæt-
ning af kabelkanaler mv. er der tillæg for det 
faktiske materiale og tidsforbrug

Udover Corona-virus er videomøder et af tidens buzzwords. Det er tid at tænke nye måder at kommunikere på.
I AV-Huset er vi specialister i møderumsløsninger og kvalitetsudstyr til kommunikation på en professionel måde. 

Professionel løsning til møderum med 1-10 deltagere til HALV PRIS
Lige nu kan vi tilbyde en Crestron pakkeløsning med UC-SB1-Cam, som består af en sound-bar med indbygget ultra 
widvinklet HD-kamera med 4K sensor og retningsbestemte mikrofoner til denne specialpris.

Lyden fra højttalerne er eminent og det indbyggede Huddly-kamera har autozoom og fokus samt en kunstig intelligens 
der gør, at kameraet ”selv finder” og følger den mødedeltager, der har ordet. Der medfølger et beslag for ophæng på 
væggen og op til 5m USB tilslutningskabel.

Vælg PLUG & PLAY Vælg INKL. INSTALLATION
Vi sender pakken og du tilslutter selv Vi installerer løsningen til din eksisterende skærm inkl. tilslutnings-  
 kabel og div. materialer* til en tillægspris på

9.990,-
1.250,-
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AV-HUSET A/S støtter 
humanitære og miljømæs-
sige organisationer,
og deltager aktivt i FN’s 
Global Compact initiativ.

Crestrons videokonference supporterer alle dine webkonference 
apps, og løsningen er fuld kompatible med Microsoft Teams. 
Fællesnævneren for de forskellige løsninger indenfor Crestrons 
video- og webkonferenceløsninger er stabilitet, høj kvalitet og 
en ”ligefrem” og super brugeroplevelse uanset system.

Vælg en Pro skærm til løsningen
Der er mulighed for at tilvælge en professionel skærm fra Pana-
sonic til ovenstående løsning til en super pris inkl. vægbeslag og 
HDMI-tilslutningskabel:

43” Pro Panasonic skærm kr. 4.950
50” Pro Panasonic skærm kr. 6.250
55” Pro Panasonic skærm kr. 7.250
65” Pro Panasonic skærm kr. 9.850
 
Tillægspris for installation af Panasonic skærm
ved samtidig køb af Crestron løsning* kr. 1.250
 
* Installationsprisen er for en standardinstallation. Ved eventuelt længere 
kabeltræk, opsætning af kabelkanaler mv. er der tillæg for det faktiske 

materiale og tidsforbrug.

Alle priser er DKK og ekskl. moms. Gælder så længe lager haves.

Interesseret?
Kontakt os på telefon 5577 4030 eller info@av-huset.dk. 

Vi kan sende udstyret, så I selv tager jer af installationen eller 
vi kan stå for installationen, hvor vi selvfølgelig følger myn-
dighedernes sundhedsmæssige anvisninger.

Måske jeres mødelokale står tomt lige nu, så lad os lave installa-
tionen med det samme, så I kan komme i gang med videomøder.


