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Monitor Profissional

Monitores e Video Walls

Serviço profissional com segurança de entrega e suporte
especializado a nível global
Para que monitores profissionais, laptops e telas interativas tenham um bom desempenho em
quaisquer ambientes é preciso atenção aos requisitos técnicos, além de uma instalação
perfeita para que o retorno sobre o investimento seja condizente.
Temos um time de experts com know-how técnico que auxiliam na escolha da melhor opção,
de acordo às demandas do seu negócio. Ah, e não precisa se preocupar com processo de
aquisição, também como OPEX garantias e manutenções: nosso time ficará responsável por
toda a gestão por você.

Time de engenheiros
e técnicos especializados
a nível global

Possibilidade de
demonstração em
Show Room Virtual

Possibilidade de
padronização e
escalonamento de
soluções a nível global

Segurança e agilidade
na entrega

Conheça outras soluções em grande escala em Monitores e Video Walls!
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Painel de LED

Monitores e Video Walls

Uma solução de alto impacto com instalação perfeita por um time
técnico certificado
O Painel de LED é uma solução que se destaca em qualquer ambiente e tem o poder de gerar
uma experiência de alto impacto. Mas para que todo o potencial desta solução seja explorado
é necessário contar com ajuda especializada.
Nosso time de Engenharia está pronto para ajudá-lo nesta empreitada para que seu
investimento tenha o retorno mais rápido e eficaz, sem desperdícios. Nosso time atua de
forma global com atendimento ágil, padronizado e escalonável para outras unidades de
negócio ao redor do mundo.

Time de engenheiros
e técnicos especializados
a nível global

Possibilidade de
demonstração em
Show Room Virtual

Possibilidade de
padronização e
escalonamento de
soluções a nível global

Segurança e agilidade
na entrega

Conheça outras soluções em grande escala em Monitores e Video Walls!
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Video Wall

Monitores e Video Walls

Conte com nosso time de especialistas a nível global para indicar
as melhores soluções em Video Wall
O Video Wall é uma solução aplicável à diversos ambientes como salas de controle, estúdios
de TV e locais de grande circulação. E para que esta tecnologia funcione perfeitamente é
preciso contar com um time técnico qualificado.
Nosso time de Engenharia está pronto para realizar demonstração em tempo real,
apresentando todas as possibilidades desta solução. Atuamos de forma global com
atendimento ágil e padronizado, possibilitando o escalonamento para outras unidades de
negócio ao redor do mundo.

Time de engenheiros
e técnicos especializados
a nível global

Possibilidade de
demonstração em
Show Room Virtual

Possibilidade de
padronização e
escalonamento de
soluções a nível global

Segurança e agilidade
na entrega

Conheça outras soluções em grande escala em Monitores e Video Walls!
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Telas Interativas

Monitores e Video Walls

Colabore de forma interativa, dinâmica e inovadora
Dê vida às suas reuniões e impulsione a criatividade de sua equipe com as telas interativas.
Conte com nosso time técnico para indicar a melhor opção conforme a demanda de seu
negócio.
Temos a possibilidade de demonstração em tempo real em nosso Show Room Virtual para
que você possa conhecer as funcionalidades e decidir pelo modelo que melhor se encaixe à
sua necessidade.

Imagens de alta
resolução com operação
poderosa

Fácil navegação e
proteção de conteúdo

Projetado para precisão
e facilidade

Gerenciamento de
contas para um espaço
de trabalho
personalizado

Conheça outras soluções em grande escala em Monitores e Video Walls!
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Câmeras

Áudio e Vídeo

Dê um up em sua experiência visual durante suas vídeo chamadas
Conte nosso time técnico para ajudar na escolha da melhor opção para sua necessidade. Seja
para uso em home office ou no escritório, adquira sua câmera com segurança e com o melhor
custo x benefício.
Nosso time oferece suporte especializado no pré e pós-venda, com um plus de demonstração
em tempo real em nosso Show Room Virtual.

Modelos variados do
plug & play aos
profissionais

Para todos os tipos
de ambientes, de
pequenos a grandes
espaços

Consultoria técnica para
escolha do modelo mais
adequado

Suporte e orientação
para uma correta
utilização

Conheça outras soluções em grande escala em Áudio e Vídeo!
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Microfones

Áudio e Vídeo

Melhore a experiência de áudio em ambientes internos ou externos
Conte com nosso time de Engenharia para orientar na escolha do modelo ideal de microfones
profissionais para atender a necessidade de seu negócio.
Nosso time irá avaliar seu ambiente e parque tecnológico para indicar a opção mais adequada
ao seu ambiente e com a possibilidade de integrar o novo recurso com soluções já existentes.
Conheça as possibilidades de uso e aplicações em uma demonstração em tempo real em
nosso Show Room Virtual.

Orientação técnica para
escolha do modelo mais
adequado

Para todos os tipos
de ambientes, de
pequenos a grandes
espaços

Diversos modelos
profissionais
(analógicos e digitais)

Possibilidade de
integração com
soluções já existentes

Conheça outras soluções em grande escala em Áudio e Vídeo!
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Wireless Connection

Áudio e Vídeo

Compartilhe seus conteúdos com praticidade e segurança
Adquira seus dispositivos de compartilhamento de conteúdo sem fio com total segurança
com um time técnico pronto para orientá-lo na escolha da melhor opção para sua
necessidade.
O time absolut oferece suporte especializado durante todo o processo: do Pré ao Pós-Venda,
e com um plus de demonstração em tempo real no Show Room Virtual.

Ganhe mobilidade.
Adaptável à qualquer
ambiente

Praticidade na
colaboração de
seus conteúdos

Dispositivos touchless
ou individuais
plug&play

Ajuda especializada
para escolha do melhor
modelo

Conheça outras soluções em grande escala em Áudio e Vídeo!
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Projetores

Áudio e Vídeo

Torne suas apresentações mais dinâmicas, interativas e com total flexibilidade
Ganhe tempo, economize e compre com segurança com um time experts que pode orientá-lo
na escolha do melhor modelo de acordo com a sua necessidade.
Nosso time irá avaliar seu ambiente para indicar a melhor opção de baixa ou alta
luminosidade de acordo com a aplicação.
Conheça as possibilidades de uso e aplicações em uma demonstração em tempo real em
nosso Show Room Virtual.

Total flexibilidade e
mobilidade

Modelos para diversos
tipos de ambientes

Fácil de usar
e instalar

Ajuda especializada
para escolha do melhor
modelo

Conheça outras soluções em grande escala em Áudio e Vídeo!
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VR Headsets

3D e Realidade Virtual

Colabore com equipes multifuncionais e globais em um ambiente
interativo e imersivo
Conte com o apoio do nosso time técnico para orientar sua empresa na escolha da melhor
opção em VR Headset.
Colabore, interaja com equipes globais, realize treinamentos e otimize processos. Vá além,
agregando acessórios de tracking e softwares ao VR Headset para ter uma experiência
imersiva completa.
Conheça todas as possibilidades com nosso time de Engenharia.

Elimina a necessidade
de protótipos físicos
reduzindo custos

Possibilidade de
treinamentos através da
ferramenta agilizando o
aprendizado

Possibilita
simulações e análises
de situações reais

Criação de ambientes
de colaboração para
maximização da
interação

Conheça outras soluções em grande escala em 3D e RV!
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Tracking

3D e Realidade Virtual

Crie protótipos, interaja com objetos e realize simulações de situações reais
Amplie as possibilidades de imersão com o recurso de Tracking. Capaz de manipular objetos,
rastrear movimentos e criar uma sensação de total imersão. Agregado aos recursos de VR
Headset e Softwares, ele se torna uma solução completa capaz de criar cenários e simulações
diversas para testar produtos, situações reais e treinar novos colaboradores sem precisar de
deslocamentos. Agilize a tomada de decisão e reduza custos, criando muitas possibilidades
em um ambiente totalmente imersivo.
Conte com nosso time de Engenharia para apresentar todo o potencial que este recurso pode
trazer para sua empresa.

Elimina a necessidade
de protótipos físicos
reduzindo custos

Possibilidade de
treinamentos através da
ferramenta agilizando o
aprendizado

Possibilita
simulações e análises
de situações reais

Criação de ambientes
de colaboração para
maximização da
interação

Conheça outras soluções em grande escala em 3D e RV!
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Softwares

3D e Realidade Virtual

Crie uma experiência realista e interativa em um ambiente totalmente imersivo
Com o uso dos softwares é possível trazer os participantes para dentro do mundo virtual, de
forma realista, dinâmica e colaborativa.
Crie projeções tridimensionais, manipule objetos com os recursos de tracking e visualize
conteúdo em alta resolução com fidelidade de cores e dados com o VR Headset. Conte com
nosso time de Engenharia para apresentar todo o potencial dos softwares para a criação de
uma experiência de imersão completa.

Elimina a necessidade
de protótipos físicos
reduzindo custos

Possibilidade de
treinamentos através da
ferramenta agilizando o
aprendizado

Possibilita
simulações e análises
de situações reais

Criação de ambientes
de colaboração para
maximização da
interação

Conheça outras soluções em grande escala em 3D e RV!
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Conference Kits

Conference Kits

Dê um up em suas reuniões remotas com Kits de conferência profissionais
práticos e fáceis de instalar
Já pensou em ter uma solução de videoconferência profissional plug & play, fácil de usar e
instalar?
Agora você pode adquirir o seu Kit profissional com um time especializado que te auxilia na
escolha da melhor opção para a sua necessidade. O time absolut possui parceria com grandes
fabricantes, possibilitando as melhores condições de aquisição e de entrega.

Kit profissional
plug&play

Fácil de usar
e instalar

Ajuda especializada
para escolha da melhor
opção

Condições especiais
e segurança na
entrega

Conheça outras soluções em grande escala para salas de videoconferência!
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Nosso time aguarda
seu contato
São Paulo
Alam. dos Maracatins, 780,
23º andar, Cj. 2303
Edf. Vertex - Indianópolis
04089-001
São Paulo-SP
+55 11 2691.5113
saopaulo@abs-tech.com

Rio de Janeiro
Av. Henrique Valadares, 139,
Sl. 201,
Centro
20231-030
Rio de Janeiro-RJ
+55 21 2220.7740
riodejaneiro@abs-tech.com

Salvador
R. José Jorge Pereira,
47, Lt. 22, Qd D
Buraquinho
42710-480
Lauro de Freitas-BA
+55 71 2103.5113
salvador@abs-tech.com

Lisboa
R. José Saramago 5A, Sl. 23,
Lisboa
1675-180
+351 21 479 1000
lisboa@abs-tech.com

Brasília
+55 71 2103.5113
brasilia@abs-tech.com

Miami
3D VR SHOP LLC
Comercialização em Miami
+1 305 705 5054
miami@abs-tech.com

www.abs-tech.com/contato
info@abs-tech.com
siga nossas redes sociais

