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DENON PROFESSIONAL ANUNCIA KUDO: O FIM DA REUNIÕES 
IMPRODUTIVAS 

 
Apresentamos o  hub que aumenta a produtividade, eliminando as desculpas por falta de 

adaptadores de videos. 
 
 
Fort Lauderdale, FL, USA – 5 de Janeiro de 2015. Denon Professional (denonpro.com), líder 
em inovação de soluções premium para o mercado profissional de audio e video anúncia o 
Kudo, o inteligente hub para o mundo acelerado da comunicação empresarial. Com uma matriz 
unificada da conectividade sem fio e uma interface de usuário agradável e simples, Kudo 
elimina as frustrações que afligem reuniões: encontrar os adaptadores de vídeo corretos, 
transições confusas entre apresentadores, nós infinitos de cabos e suporte mínimo para 
dispositivos móveis. 
 
Kudo é um dispositivo elegante de mesa, que se conecta a um projetor da sala de reunião ou 
monitor, usando um cabo HDMI simples. Medindo apenas 6 polegadas de diâmetro e menos de 
3,5 polegadas de altura, economiza espaços em reuniões, que vão desde pequenas salas até 
suites executivas. No interior, uma infinidade de conexões sem fio permitem que os 
apresentadores espelhem telas, mesmo de celular ou laptop (em alta definição), Kudo suporta 
sinais de vídeo 4K2K e 3D para monitores compatíveis. Com Wi-Fi e suporte para AirPlay, 
DLNA, e Miracast, os usuários de dispositivos da Apple, Android e Windows podem transmitir 
seu conteúdo para o outro lado da sala facilmente. O controle remoto incluído proporciona uma 
operação simples, que pode ser passado entre os apresentadores para comutação de tela no 
ato. 
 
O Kudo com Android vai além de gerenciar fontes com acesso ao Google Play Store. Os 
apresentadores podem baixar e usar navegadores web, chat clientes, aplicações de sinalização 
digital, media players e muito mais. Duas portas USB com suporte UPnP permitem os usuários 
conectarem dispositivos de entrada, como teclados, câmeras e trackpads. Bluetooth, slot 
microSD e porta Ethernet RJ-45 completam a capacidade do Kudo de integrar-se em quase 
qualquer ambiente de produtividade. 
 
"Kudo torna simples fazer reuniões eficazes", disse Costa Lakoumentas, VP Sênior de Denon 
Professional. "Acabaram os momentos de frustração com os zumbidos que podem deixar os 
colaboradores em pânico. Kudo troca aquele estresse, por bem-vindas ferramentas de 



produtividade, em um formato compacto equipado para telas de altas definição”. 
 
Destaques do Kudo: 
 

● Conecta a dispositovos móveis, laptops, monitores ou projetores de vídeo 

● Economiza tempo reduzindo momentos "de transição" durante as reuniões 

● Permite trocar uma simples fonte por envolventes apresentações 

● Usa aplicativos Google Play para navegar na web, transmitir conteúdo, e muito mais 

● Interface de usuário intuitiva para configuração e operação livre de problemas 

● Saída HDMI com UHD 4K2K e 3D de apoio para futuras salas de reuniões 

● Wi-Fi a/b/g/n, DLNA, AirPlay, Miracast e Bluetooth 

● (2) portas USB com suporte UPnP para dispositivos de entrada 

● Slot microSD para o acesso a músicas, fotos, vídeos e muito mais 

● Controle remoto infravermelho para o controle total do apresentador 

● Compacto, projetado para mesa, se adapta a qualquer decoração da sala de reuniões 

 

Kudo será exibido na feira Consumer Electronics Show 2015 em Las Vegas, NV, de 6 a 9 de 
Janeiro, no Las Vegas Convention Center in Central Hall, estande 11640. O Kudo vai estar 
disponível na Primavera de 2015 por $199.99. Para mais informações visite: 
denonpro.com/CES2015. 
 

### 
  
Sobre Denon Professional 
Soluções superiores para a distribuição, captação e gestão de fontes de sinais multimídia, os 
produtos de qualidade e inovadores da Denon Professional tem a confiança dos usuários mais 
exigentes em todo o mundo. Para mais informações visite www.denonpro.com 

AirPlay, Android, Apple, Bluetooth, DLNA, Google Play, microSD, Miracast, e Wi-Fi são marcas 
comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. http://www.denonpro.com 

 


