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Interactief Android + Windows
SpeechiTouch Pro UHD - 55“
touchscreen
Réf. : ST-55-UHD-PRO-HP-005

Interactief SpeechiTouch Pro touchscreen met
Android chip en OPS Windows 10, 4 k Ultra HD
beeldresolutie, 55 inch
Het interactief Speechi Touch 65 Pro "UHD-scherm aanbod, bovenop
Microsoft Office 2016, een softwarereeks die alle functies combineert waar
bedrijven nood aan hebben (brainstormen, presentatie, animatie, externe
samenwerking), evenals een Full HD camera voor uw videoconferenties.
Ideaal voor vergaderruimtes en andere werkruimten, het professionele
interactieve scherm is verkrijgbaar in verschillende maten.
U kunt uw interactief scherm zelf configureren met al zijn
accessoires Configureren

Fiche technique
Tactiele technologie

Infrarouge

Besturingssystemen

Windows, Linux, Mac

Aantal gelijktijdige aanrakingen

20 points de contact

Precisie

+/- 1mm

Temps de réponse

8 ms

Diagonaal van het scherm

55"

Beeldverhouding

16 : 9

Helderheid

350 cd/m²

Beeldhoek

179°

Contrastverhouding

1200:1

Beschikbare afmetingen

55", 65", 75" en 84"

Schermresolutie

Full HD

Versie Android

Android 4.2.1.

Resolutie Android

4K - UHD (3840 x 2160)

CPU

ARM Cortex A9 Dual Core

GPU

Quad-Core

RAM

1,5 GB

ROM (interne SSD harde schijf)

8 GB

Beschermglas

Antireflectie, 4 mm

Luidsprekers

2 X 10 W

Connectiviteit.

HDMI, VGA, USB, RS-232, ...

Garantie

3 jaar

Software meegeleverd

Suite Office, Tamashare, Iolaos, Draft, Je Lève La Main

OPS PC

Windows 10 conseillé / Windows 8.1 sur demande

Toebehoren meegeleverd

Clavier sans fil et souris fournis avec l'OPS PC Windows

Afmetingen van het product zonder verpakking (L x H x D)

1315 X 805 X 93 (mm)

Nettogewicht (zonder verpakking)

33 kg

VESA

400 * 400mm

Fonctionnalités tactiles

Procédé SuperGlass

Stylet

2 stylets passifs haute précision (2 pointes différentes)

Système d'exploitation de l'écran

Android

Systèmes d'exploitation compatibles (screen mirroring)

Windows / Mac / Linux

Garantie
Garantie : 3 jaar afhaalgarantie. Des extensions de garantie sont disponibles.

Extensions de garantie disponibles
Garantie: 3 jaar on-site met montage / demontage (55'')

110,00 €

Garantie: 5 jaar on-site met montage / demontage (55“)

230,00 €

Garantie: Uitbreiding 5 jaar afhaalgarantie (55“)

55,00 €

Description détaillée
In dit gamma van interactieve schermen, ontwikkeld voor de zakelijke wereld, vindt u alle functies voor samenwerking terug maar dan
nog doeltreffender en optimaler.

Een Pro Android touchscreen met 10/20 contactpunten voor meer interactiviteit
Met zijn Android basis is het SpeechiTouch Pro touchscreen net zo intuïtief, eenvoudig en makkelijk te gebruiken als een tablet. Perfect
autonoom dankzij deze geïntegreerde Android chip. Het interactieve pro schermt start in enkele seconden en werkt zonder het op de
computer aan te sluiten.

Het multicontact (tussen 10 en 20 contactpunten) vermenigvuldigt de interactieve dimensie van touchscreens doordat meerdere
mensen tegelijkertijd op hetzelfde scherm kunnen werken.

De 4 essentiële softwares voor samenwerking
Op het interactieve Speechi Touch Pro scherm zijn de Suite Microsoft Office 2016 (Word, PowerPoint, Excel), en 4 softwares met
functies voor samenwerking geïnstalleerd.
De Tamasharesoftware is een software voor videoconferenties voor samenwerking op afstand.
Door een eenvoudige en intuïtieve interface, evenals veilige overdrachten en sessies aan te bieden, is deze software ideaal voor
bedrijven die ervoor willen zorgen dat hun vertrouwelijke gegevens niet voor de foute redenen opgehaald kunnen worden. De software
die op de OPS geïnstalleerd is, wordt geleverd met een licentie voor 5 personen voor gebruik op 5 contactpunten.Je Lève La Main is
een eenvoudige en effectieve evaluatiesoftware om uw vergaderingen of opleidingen te animeren. Het wordt geleverd met een
licentie voor 30 personen en maakt het mogelijk om uw deelnemers snel te ondervragen door een quiz te creëren.Iolaos is
de annotatie en presentatie-software die u toelaat om uw documenten van aantekeningen te voorzien, dia's te maken en elk type
multimedia (afbeeldingen, audio, video, document) in te voegen.Draft is een nuttige software voor het organiseren van het werk van
een team en om brainstormsessies te organiseren. Deze software werkt volgens het principe van post-its die u kan maken en
organiseren zoals u het zelf wil. Voeg documenten met aantekeningen, video‘s of links naar nuttige websites in en dat allemaal om u
te helpen brainstormen.

Een Full HD camera voor uw videoconferenties
Het interactief Pro Speechi Touch touchscreen wordt aangevuld door een C920 webcam met ingebouwde microfoon. Een echte
meerwaarde om op afstand samen te werken met Full HD 1080p beeldkwaliteit.
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