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RICOH Interactive Whiteboard A Series

Supports a range of interfaces such as HDMI, USB,  

and the latest USB Type-C. The interface ports are 

mounted on the front of the IWB to make it easy 

to connect an external device.

The video signal is automatically detected and 

displayed on the IWB, when you connect an 

external input device. This lets you quickly cast 

your PC screen and start working without wasting 

precious time.

AUTO

A6500 A7500 A8600

65-inch 75-inch 86-inch

Các ứng dụng “Plug-and-Play”

This is an environmentally-friendly ENERGY STAR 

certified product.

ENERGY STAR® certified

Powerful and Feature-Rich Hardware Design

This 4K display (3,840 × 2,160) delivers sharp and 

detailed images. It is equipped with an anti-glare 

film to suppress the reflection of external light, 

making it comfortable to view.

4K

Up to 20 simultaneous touch points enable more 

active collaboration with multiple people writing 

at the same time. It can work seamlessly with the 

major operating systems including Windows, 

Android, Linux, Mac, and Chrome.

4K UHD display 20-point multi-touch functionality with a
smooth and comfortable operation

The stylish and slim design perfectly fits for any 

room.

Slim bezel design

Equipped with a pair of 15 W speakers for clear 

high-definition audio.

Powerful audio

Versatile connectivity with a
front-facing interface

Front-facing hardware buttons

Auto input detection

Truy cập Cloud dễ dàng
Cloud

Sử dụng bảng 
tương tác dễ dàng 
hơn

S-write

Trình phát video
Media player

Truy cập tài liệu
nhanh chóng

File manager
Lướt web nhanh chóng
Browser

Thư viện ứng dụng
Aptoide

Trình chiếu không
dây liền mạch

EShare WPS Office

Bảng tương tác thông minh A-series với các ứng dụng cài sẵn mang lại sự linh 
hoạt trong nhiều tình huống khác nhau, như khi áp dụng với mô hình hybrid - 

kết hợp làm việc online và offline. Giao diện người dùng dễ sử dụng tạo điều 
kiện giao tiếp thông suốt và tối đa hóa năng suất làm việc nhóm.

Bảng tương tác thông minh A-series mới
cho phép giao tiếp và cộng tác liền mạch

The hardware buttons are mounted on the front 

and allow intuitive operation for every user.

Chỉnh sửa tài liệu 
không cần PC



RICOH Interactive Whiteboard A Series

AUTO

A6500 A7500 A8600

65-inch 75-inch 86-inch

Plug and Play apps

Chứng nhận ENERGY STAR®

Là sản phẩm được chứng nhận ENERGY STAR 
thân thiện với môi trường.

Thiết kế phần cứng mạnh mẽ với nhiều tính năng nâng cao

4K
Chức năng cảm ứng đa điểm đồng thời 
lên đến 20 điểm cho hoạt động mượt 
mà và thoải mái
Cho cảm ứng lên đến 20 điểm tiếp xúc cho phép 
nhiều người viết cùng một lúc và làm việc tích cực 
hơn. Máy có thể hoạt động trơn tru trên nhiều hệ 
điều hành như Windows, Android, Linux, Mac và 
Chrome.

Màn hình 4K UHD
Màn hình chuẩn 4k (3,840 x 2,160) mang lại hình 
ảnh sắc nét và chi tiết. Màn được trang bị một lớp 
Anti-glare chống chói để ngăn chặn sự phản chiếu 
của ánh sáng bên ngoài, giúp đôi mắt thoải mái 
khi làm việc và học tập.

Thiết kế viền mỏng
Thiết kế mỏng & sành điệu - phù hợp cho mọi 
không gian.

Âm thanh mạnh mẽ
Máy được trang bị một cặp loa 15W giúp đem lại 
âm thanh chất lượng cao.

Kết nối linh hoạt nhờ các cổng kết nối
Hỗ trợ một loạt các cổng kết nối như HDMI, USB và 
USB Type-C mới nhất. Với việc các cổng kết nối 
được đặt ở mặt trước, IWB có thể dễ dàng kết nối 
với thiết bị bên ngoài.

Tự động phát hiện đầu vào
Tín hiệu video được tự động phát hiện và hiển thị 
trên bảng tương tác khi bạn kết nối thiết bị đầu 
vào bên ngoài. Điều này cho phép bạn nhanh 
chóng truyền màn hình PC của mình và bắt đầu 
làm việc mà không lãng phí thời gian.

Easy cloud access

Cloud

Easy-to-use
digital whiteboard

S-write

Multiple video player

Media player

Quick file access

File manager
Quick web browsing

Browser
Application store

Aptoide

Seamless wireless
presentation

EShare

PC-less
office document editor

WPS Office

The RICOH Interactive Whiteboard A series with built-in apps provides
 flexibility for use in a wide variety of situations, such as hybrid working.

The easy-to-use user interface facilitates smooth communication
and maximizes collaborative output.

The new RICOH Interactive Whiteboard A series
allows seamless communication and collaboration

Nút bấm ở mặt trước thiết bị
Các nút được gắn ở mặt trước cho phép thao tác 
trực quan cho mọi người dùng.



Các ứng dụng Plug-and-Play trên Android

Đi kèm với các ứng dụng plug-and-play trên Android

Hệ điều hành Android cho phép bạn sử dụng nhiều ứng dụng được cài đặt sẵn như các ứng dụng cho 

bảng tương tác và chia sẻ không dây mang tính đột phá. Tất cả các ứng dụng có thể được khởi chạy trực 

tiếp từ màn hình chính đơn giản, được sắp xếp hợp lý để bạn có thể bắt đầu các cuộc họp và lớp học 

không bị chậm trễ.

The digital whiteboard is an excellent tool to maximize collaboration at 

meetings and classes. The ability to capture the screen of your PC or import 

images and videos to the whiteboard makes the meeting more smooth and 

efficient. When the meeting is over, you can save the contents of the meeting 

to the cloud for future sharing.

Easy-to-use digital whiteboard

S-write

Bạn có thể trình chiếu không dây từ bất 
kỳ hệ điều hành nào, chẳng hạn như 
Windows, IOS, Mac, Android, Chrome và 
Ubuntu. Ứng dụng giúp các cuộc họp và 
giờ học trở nên hiệu quả hơn nhờ khả 
năng hiển thị tối đa 4 màn hình cùng một 
lúc. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tương 
tác với thiết bị PC ngay trên chính bảng 
tương tác của mình.

Màn hình IWB có thể đồng nhất hình ảnh 
với PC hoặc các thiết bị di động khác để 
bạn có thể xem nội dung từ thiết bị của 
mình một cách thoải mái. Ngoài ra, các 
thao tác như cấu hình và ghi chú lên 
bảng tương tác cũng có thể được thực 
hiện từ xa trên thiết bị cá nhân của bạn.

Các tài liệu Powerpoint, Word, Excel và 
PDF có thể được mở trực tiếp để xem, chú 
thích và chỉnh sửa ngay trên bảng tương 
tác. Giờ đây, các chú thích có thể dễ dàng 
thực hiện trên tài liệu trình chiếu nhằm 
cải thiện thông tin truyền đạt đến những 
người tham gia,  ngay cả trong các cuộc 
họp từ xa. Thậm chí, các ghi chú  này có 
thể được lưu để xem lại trên thiết bị của 
bạn.

DOC XLS PPT PDF

EShare
Trình bày và cộng tác không dây liền mạch

P W
X P

WPS Office
Chỉnh sửa tài liệu không cần PC 

You can quickly bring up the web browser during meetings and 

classes and immediately display your search results on the big 

screen.

Quick web browsing

Browser

Application store

Aptoide

This app store provides a convenient way to install the best software 

for your needs , such as web conferencing apps.

* All downloaded apps are to be used at your own responsibility.

Multiple people can write on the whiteboard 

simultaneously for creative collaboration. 

The whiteboard contents can be saved in 

the built-in storage or by using a QR code. 

In addition to this, you can also save it to 

cloud services such as Google Drive and 

OneDrive for easy access no matter where 

you are.

Different functions can be assigned to both 

ends of a pen, allowing multiple people to 

write in different colors. It is also possible to 

use your palm to intuitively erase objects. 

QR codeUSBCloud

FILE

 Simultaneous collaboration Effortless sharing of meeting minutesIntuitive operation with pen and palm



Plug and Play Android Apps

The embedded Android OS enables you to use a

wide range of pre-installed apps such as the whiteboard and wireless presentation apps right out of the box.

All the apps can be launched directly from the simple and streamlined home screen

so you can start meetings and classes without delay.

Comes with a wide range of plug and play Android apps

Bảng trắng kỹ thuật số là một công cụ tuyệt vời để tối đa hóa sự cộng tác tại 

các cuộc họp và lớp học. Khả năng chụp màn hình thiết bị cá nhân hoặc 

thêm hình ảnh, video lên bảng trắng giúp cuộc họp diễn ra hiệu quả hơn. 

Khi cuộc họp kết thúc, bạn có thể lưu nội dung cuộc họp lên Cloud để sử 

dụng trong tương lai.

S-write
Sử dụng bảng tương tác dễ dàng hơn

You can perform wireless screencasting 

from any OS, such as Windows, iOS, Mac, 

Android, Chrome and Ubuntu. Make your 

meetings and classes even more efficient 

thanks to the ability to display up to four 

screens at once. Operation of PCs is also 

available from IWB wirelessly.

The IWB screen can be mirrored to PCs or 

other mobile devices so you can view the 

content from the comfort of your own 

device. In addition, operations such as 

configuration and writing to the whiteboard 

can also be performed remotely from a 

separate device.

Files such as PowerPoint, Word, Excel, and 

PDF can be directly opened for viewing, 

annotating, and editing on the IWB. 

Annotations on documents enhance the 

level of understanding of participants 

even during remote meetings. The anno-

tations can be saved for later viewing on 

your PC.

DOC XLS PPT PDF

Seamless wireless presentation and collaboration

EShare
P W
X P

PC-less office document editor

WPS Office

Bạn có thể nhanh chóng hiển thị trình duyệt web trong các cuộc 

họp, giờ học và ngay lập tức hiển thị kết quả tìm kiếm của bạn 

trên màn hình lớn.

Browser
Lướt web nhanh chóng

Aptoide

Thư viện ứng dụng

Cửa hàng ứng dụng này cung cấp một cách thuận tiện để cài đặt 

phần mềm tốt nhất theo nhu cầu của bạn, chẳng hạn như những 

ứng dụng hội thảo, cuộc họp trực tuyến.
* Bạn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng các ứng dụng đã tải xuống.

Nhiều phòng ban/bộ phận có thể thao tác 

đồng thời trên bảng tương tác.

Nội dung bảng trắng có thể được lưu trong 

bộ nhớ tích hợp hoặc bằng cách sử dụng 

mã QR. Ngoài ra, bạn cũng có thể lưu nó 

vào các dịch vụ đám mây như Google Drive 

và OneDrive để dễ dàng từ bất kỳ đâu.

Các chức năng khác nhau có thể được gán 

cho cả hai đầu của bút, cho phép nhiều 

người viết với các màu sắc khác nhau. Cũng 

có thể sử dụng lòng bàn tay của bạn để xóa 

các chi tiết.

QR codeUSBCloud

FILE

Cộng tác sáng tạo Dễ dàng chia sẻ nội dung cuộc họp
Thao tác trực quan với bút S-pen và 

lòng bàn tay



Các chức năng và giải pháp linh hoạt Various Use Scenes

Capture

Công cụ chú thích được cài đặt sẵn cho phép bạn chú thích 

trên bất kỳ hình ảnh nào được hiển thị. Bạn có thể dễ dàng 

chụp các chú thích trên hình ảnh hiển thị và sau đó dán hình 

ảnh lên bảng tương tác. Ảnh này, sau đó, có thể được lưu dưới 

dạng biên bản cuộc họp sau khi kết thúc các cuộc thảo luận.

Bảng điều khiển Windows OPS tùy 

chọn cung cấp khả năng sử dụng 

linh hoạt cho các ứng dụng khác 

nhau và đáp ứng các yêu cầu đặc 

biệt, như các chính sách bảo mật của 

doanh nghiệp.

RICOH Creative Collaboration là một 

giải pháp cộng tác tích hợp tất cả trong 

một. Nó cho phép bạn tham gia vào 

nhiều hội nghị video chỉ với một cú 

nhấp chuột và cho phép chia sẻ nội 

dung không dây mà không cần bất kỳ 

ứng dụng bổ sung nào.

Chia sẻ màn hình với cổng HDMI Chia nhỏ màn hình hiệu quả Chức năng Picture-in-Picture hữu ích

Bằng cách truyền tín hiệu video lên màn 

hình lớn như máy chiếu, bài thuyết trình 

của bạn có thể “tạo tiếng vang” ngay cả 

trong một hội trường lớn. Bạn cũng có thể 

làm cho bản trình bày của mình thông 

minh hơn thông qua việc chia sẻ theo thời 

gian thực không chỉ hình ảnh mà còn cả nội 

dung bằng văn bản.

Chức năng chia nhỏ màn hình cho phép 

bạn chạy hai ứng dụng khác nhau hoặc 

hiển thị các hình ảnh khác cạnh nhau. Hiển 

thị nhiều nội dung khác nhau trên hai màn 

hình cùng một lúc có thể cải thiện đáng kể 

các cuộc họp và tiết học của bạn.

Chức năng Picture-in-Picture giúp các cuộc 

họp trở nên hiệu quả hơn. Bạn có thể hiển 

thị đồng thời cả ứng dụng đã cài đặt trên 

bảng tương tác và hình ảnh đầu vào bên 

ngoài.

Overlay
annotationChú thích và cắt chụp mượt mà

Nâng cao trải nghiệm với kết nối USB Type-C

Sử dụng linh hoạt với khe cắm bảng điều khiển OPS
Giải pháp cộng tác sáng tạo RICOH Creative 

Collaboration trên bảng tương tác

For productive webinars

For smart hybrid meeting

For interactive learning

For creative collaborations

Cáp USB Type-C đi kèm cho phép bạn đồng thời gửi hình ảnh, 

chuyển quyền điều khiển và sạc nguồn cho thiết bị chỉ bằng một 

sợi cáp duy nhất. Sau khi kết nối, bạn có thể thoải mái thực hiện 

các thao tác trên PC của mình trực tiếp từ bảng tương tác.

USB TYPE-C

DataPower supply Touchback



Flexible Functions and Solutions Các bối cảnh sử dụng sản phẩm

Capture

The embedded annotation tool allows you to annotate on any 

displayed image. You can easily capture annotations on a 

displayed image and then paste the image onto the whiteboard. 

This can then be saved as the meeting minutes after finishing 

discussions.

The optional Windows OPS provides 

flexible usage for various applications 

and meets individual requirements, 

such as the security policy. 

The RICOH Creative Collaboration for 

IWB is an all-in-one integrated collabo-

ration solution. It lets you participate 

in multiple video conferences with a 

single click and allows wireless sharing 

of content without the need for any 

extra apps.

Screen sharing with HDMI-out Effective split screen Useful picture-in-picture function

By outputting the video signal to a large 

screen such as a projector, your presenta-

tion will have a great impact even in large 

halls. You can also make your presentation 

smarter through real-time sharing of not 

only images but also written content.

The split-screen function lets you run two 

different apps or display different images 

side by side. Showing various content on 

two screens at the same time can significantly 

improve your meetings and classes.

The picture-in-picture function makes 

meetings efficient. You can display the 

installed app such as the whiteboard and 

external input image simultaneously.

Overlay
annotationOverlay annotation and smooth capture

Frustration-free user experience with USB Type-C connection

Flexible usage with OPS slot RICOH Creative Collaboration for IWB

Tổ chức Webinar hiệu quả

Tổ chức các cuộc họp Hybrid thông minh

Nâng cao tính tương tác cho các buổi học

Cộng tác sáng tạo

The included USB Type-C cable allows you to simultaneously 

send images, pass along touch controls, and supply power to 

the device all with a single cable. By simply plugging in, you can 

freely perform operations on your PC directly from the IWB.

USB TYPE-C

DataPower supply Touchback
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