86"

75"

Řada Impact

TM

65"
55"

Clevertouch IMPACT™ byl vytvořen speciálně s úvahou
o spojení potřeb jak digitální, tak i klasické školní třídy. Řada
ClevertouchImpact je více než jen interaktivní dotykový monitor,
zprostředkovává opravdový, intuitivní a sdílený uživatelský zážitek.
Je vybaven funkcemi na podporu učení pro učitele i žáka vlastním
způsobem. Clevertouch IMPACT™ nabízí řešení potřebné jako
přidanou hodnotu k vyučovacím hodinám a uvolňuje učitele
ze zábran omezení tradičních učebních postupů.

Mnoho rozmanitých vzdělávacích řešení pro digitální třídu

At InfoComm

2019

Interactive
Display Technology
of the Year
AV Awards
2019 – Winner

Interactive Product
of the Year

Digital
Devices

Collaboration Product
of the Year

Tech & Learning
Best of Show

Tech & Learning
Best of Show

AV Awards
2017 – Winner

BETTAwards
2019 – Finalist

AV News Awards
2018 – Winner

Tech and Learning
2019 – Winner

Tech and Learning
2018 – Winner

Učitelé se mohou koncentrovat na učení

Bleskové propojení

Díky vzdálené kontrole zařízení (MDM) a bezdrátovým
aktualizacím (OTA) jsou nové verze programů, aplikací,
operačního systému a řešení případných problému řízeny
vzdáleně přes oddělení IT, a umožňují učitelům se koncentrovat
výhradně na učení.

Naše zrychlené propojení umožňuje sdílet obsah na zařízeních
s Androidem, iOS, Windows a Chrome. Dle očekávání, Wi-Fi
a Bluetooth a zástrčka pro PC zabezpečují, že se spojíš s každým
zařízením. Včetně 4GB RAM prostorné místo pro potřebu ukládádní
dat mimo Cloud. Integrovaný gigabitový LAN, 4K uživatelské
rozhraní, OTA aktualizace a vzdálené aktualizace MDM – jsou pouze
některé funkce těchto prvotřídních monitorů.

Jednoduchá kompatibilita
S Clevertouch nejsou učitelé omezeni na jeden druh prezentační
sady, výrobce software, platformy nebo operačního systému.
Učitelé mohou volně využít stávající zdroje a převést staré zdroje
vázané k jiným dodavatelům jednoduše a rychle. Učitelé mohou
hladce přepínat mezi Androidem a PC rozhraním a pokračovat
v používání stávajících služeb jako je Google třída nebo balíčky
Microsoftu, to vše bez námahy v rámci systému Clevertouch.

clevertouch.com | info@osmedien.cz

Praktické metody učení
Učitelé a žáci jsou více propojeni než kdykoliv předtím díky uživatelsky jednoduché
funkci sdílení obrazovky až na 50-ti různých zařízeních souběžně, stejně tak
možnosti rozdělení obrazovky od 4 studentů najednou. Učitelé mohou používat
jejich mobilní zařízení k řízení Clevertouch monitoru a současně umožnit
studentům pokračovat v řešení úkolů nebo pokračovat v práci na monitoru.

#clevertouch

IMPACT Plus™

55" 4K

NEW

65" 4K

75" 4K

86" 4K

Silný i funkční – Impact plus byl navržen s myšlenkou o dnešní moderní škole.

NEW

Skvělý zvuk

45W maximální síly
pro naplnění třídy zvukem

NEW

Mikrofon
Zabudovaný mikrofón.

NEW

4K
Opravdové 4K rozlišení
pro ostřejší uživatelský
obraz

NEW

Technologie High Precision
Naše patentovaná technologie hladkého dotyku
(Super GlideTouch) nabízí nejplynulejší zážitek
z psaní na dotykové obrazovce. Je to stejné jako
psaní na klasickou tabuli, bez zpoždění. Zařízení
automaticky rozpozná druh doteku (prst, tužka
nebo část dlaně), není potřeba jakákoliv změna
nástrojů během práce.

Chytré uživatelské
profily s technologií
NFC

NEW

S kartou NFC se přiložením na
senzor pod obrazovkou jednoduše
přihlásíte na svůj uložený profil
a můžete okamžitě začít pracovat.

Nové stylové pero
Komfortní pero usnadňující
psaní na obrazovku

NEW

Bezpečnost je důležitá

Komplexní záruka

Víme, jak je zabezpečení důležité, proto
pro Vás máme mnoho možností, jak si
udržet kontrolu nad Vaším zařízením.
Clevertouch může fungovat v online nebo
v oﬄine režimu. Nastavení, aplikace,
Android mohou byt všechny deaktivovány.
Data mohou být na konci výuky smazána
a obrazovka zabezpečena pomocí
bezpečnostního kódu.

Žádné dodatečné poplatky.

Neomezená tabule
Nikdy ti nebude chybět místo
na poznámky. S mnohými nástroji –
rozeznání rukopisu a schopnost vložení
obrázků a obrazců. Všechno může
být uloženo, vytištěno nebo sdíleno
na přenosná zařízení studentů.

Účty na Cloudu

NEW

Synchronizace s Vašimi Cloud účty,
takže můžete pracovat kdekoliv
a kdykoliv.

Propojení

Detektor pohybu
NEW
ohleduplný k životnímu
prostředí

Různé možnosti propojitelnosti, v tom
dva konektory USB-C. Umožňující
propojit jedním kabelem zvuk, obraz
a dotek. Jeden vstup USB-C umožňuje
napájení zařízení během práce.

Cleverstore

Zdarma přístup ke stovkám
aplikací, které učiní Vaše
lekce poutavějšími.

Vybaven dektorem pohybu, který
zaznamená, pokud ve třídě nikdo
není a automaticky monitor vypne.

Jak IMPACT™ pracuje pro Vaši školu?
Šetří čas plánování výuky s předplacenými
programy

Vytváří jednodušší instalaci a integraci

clevertouch.com | info@osmedien.cz

Aplikace pro smíšenou výuku

Přesná technologie

Zrcadlení obrazu se zabudovanou kontrolou
vyučujícího

Zasílání vzkazů, varování a prostředků na všechna
Clevertouch zařízení současně.

#clevertouch

IMPACT™

65" 4K

NEW

75" 4K

86" 4K

Vytvořený pro vzdělání, IMPACT™ je skvělé komplexní řešení pro školní třídu.

Komplexní záruka
NEW

NEW

Zvuk – Audio

Bez dodatečných poplatků.

Propojení

2x15W reproduktory pro křišťálově
čistou kvalitu zvuku z kteréhokoliv místa
ve třídě.

Obsáhlé propojení včetně
jednoho z nějnovějších USB-C
konektorů. Umožňuje jednokabelové propojení pro zvuk,
obraz a dotek.

Cleverstore – Chytrý
obchod

Bezplatný přístup ke stovkám
výukových aplikací pro tvorbu
poutavějších vyučovacích hodin.

Tabule bez hranic
Účty na Cloudu

Nikdy ti nebude chybět místo
na poznámky. Využij matematické
nástroje, rozpoznání ručního písma
na text a schopností vložit obrázky a
tvary. Vše z toho může být uloženo,
vytištěno nebo sdíleno na jakákoliv
přenosná zařízení studentů

Synchronizace s Vaším
Cloudovým účtem, takže můžete
pracovat kdekoliv a kdykoliv

Vysoce přesná technologie
Námi patentovaná technologie Super
Hladkého Doteku nabízí nejplynulejší
zážitek ze psaní na dotykové obrazovce. Jde
to tak hladce jako psát na obvyklé tabuli,
bez zpoždění. Se schopností rozlišit mezi
prstem, tužkou nebo částí dlaně, aniž byste
museli změnit nástroj psaní v nabídce.

Držák na NFC pera
S možností dokoupení držáku na pera
se můžeš pomocí doteku pera ihned
přihlásit ke svému individuálnímu profilu
a nastavení obrazovky.

Vzdálená kontrola

Zobrazení, kontrola, aktualizace
a řešení problémů je řízeno
a kontrolováno vzdáleně. Vaše
informační IT oddělení může
pracovat na opravě a kontrole Vašeho
Clevertouch, aniž by bylo potřeba
vstoupit do třídy. Vždycky budete
mít poslední verzi Vašich aplikací
a programů, aniž byste museli
instalovat nějaké soubory, když byste
měli učit.

NEW

LUX 8.0
Rozhraní, které je přirozeně
jednoduché a rychlé. Aplikace a gesta
jsou vytvořena tak, abyste zvládali
každodenní úkoly hladce.

Jak IMPACT™ pracuje pro Vaši školu?
Šetří čas plánování výuky s předplacenými
programy

Vytváří jednodušší instalaci a integraci
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Aplikace pro smíšenou výuku

Přesná technologie

Zrcadlení obrazu se zabudovanou kontrolou
vyučujícího

Zasílání vzkazů, varování a prostředků na všechna
Clevertouch zařízení současně.

#clevertouch

Rychlá nabídka pro běžné učební
pomůcky
Vámi nejvíce používané aplikace jsou přístupné jedním
dotykem a jsou jednoduše dostupné přes rychlou nabídku.
Poznámkové nástroje mohou být otevřeny kdykoliv, aniž
byste narušili plynulost výuky a zajistíte neustálou pozornost
studentů.

Aplikace Clevershare jsou ke stažení zdarma a jsou
kompatibilní na zařízeních s Androidem, Windowsem, iOS
a Chrome. Až 50 mobilních zařízení může být najednou
připojeno k Clevertouch monitoru a sdílet jeho obsah –
obrázky, video a zvuk. Přednášející má plnou kontrolu nad
tím, co bude sdíleno a může na monitoru zobrazit 4 rozdělená
okna najednou, za účelem rozšíření spolupráce
a účasti
studentů během vyučovací hodiny

Dělej si poznámky, nákresy nebo obrázky, přidej
nebo listuj složenými stránkami, vlož obrázek
nebo změň barvu pracovní plochy. Nyní včetně
ručního psaní a rozpoznávání vzorců

Dvakrát klikni na soubory, abys je otevřel, jednoduše
zkopíroval, vyjmul nebo vložil – stejně jako bys používal PC.
Integrace s osobním uložištěm na Cloudu

Prozkoumej počítač použitím IMPACTU, aniž
bys potřeboval počítač, přohlížeče Chrom nebo
Chromium

Cleverstore skýtá stovky aplikací různých obsahů v mnoha
jazycích, taktéž pro výuku cizích jazyků, čtení, psaní
a STEAM. Každá aplikace je testována naším týmem,
abychom se ujistili, že se v ní nebudou zobrazovat žádné
reklamy, nákupy v aplikaci nebo neodpovídající obsah.
Spolupracujeme s renomovanými tvůrci vzdělávacích
aplikací, abychom pro Vás vytvořili opravdu užitečné
nástroje pro práci ve Vaší třídě

Jednoduše se vrátíš k naposledy otevřeným
aplikacím za pomocí tlačítka Aktivní v módu
rozdělené obrazovky
Zabezpeč svůj Clevertouch heslem
použitím Zámku.

Všechny začleněné aplikace a ty, které jsi
stáhnul z Cleverstore, najdeš zde

Všechny nejoblíbenější aplikace
na jednom místě, včetně jejich
nastavení
Plovoucí poznámkový řádek – poznámky,
volby, vyhledávání, rukopis, časovač, stopky,
výstřižky a zvětšení

clevertouch.com | info@osmedien.cz
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Vše v ceně monitoru, bez dalších poplatků

Flexibilní posílání zpráv

pouze v Clevertouch

Díky CleverMessage není tvůj Clevertouch pouze monitorem pro učení, je to
také nástroj komunikace. Použij ho, abys posílal zprávy, upozornění a důležité
informace pro studenty, personál a návštevy

Denní zprávy
a události

Je to tak jednoduché a k
používání zdarma!

1
2
3

1.

Týdenní obědové
menu

Vytvoř si účet online a připoj svůj Clevertouch

monitor
2.

Připoj svoje logo, školní barvy, obrázky, kanál

Živé video
zpravodajství
ze školního
sekretariátu

YouTube, videa, plakáty a další

3.

Vyber šablonu a naplánuj vzkazy
Nouzová oznámení
a požární cvičení

Udělej to

PO SVÉM

jednoduchá integrace

Flexibilní počítačová řešení

Nabízíme různorodá řešení
instalace monitoru, přes nástěnné
uchycení až po mobilní stojany
s možností regulace světlé výšky

Možnost instalace modulu nejnovějšího počítače Intel OPS
se systémem Windows 10 Pro

clevertouch.com / accessories

Stahuj svoje nejoblíbenější aplikace nebo
prohledej a ZDARMA vyžij možnost
nabídky v Cleverstore.

clevertouch.com
clevertouch.com
| info@osmedien.cz
| info@clevertouch.com

Při využití certifikátu Google Chromebox můžeš získat přístup k jednoduše ovladatelnému
rozhraní Google Classroom, který ti umožní rychle vytvořit, uložit a sdílet obsah

#clevertouch

#clevertouch

Vše v ceně monitoru, bez dalších poplatků

MDM & OTAfunkce
umožňují kontrolu tvých
zařízení, kdekoliv se nacházejí

Vzdálená správa
Oddělení IT a administrátoři výpočetní techniky ve školách mohou převzít
kontrolu pomocí našich MDM a OTA funkcí. Není potřeba navštěvovat
každou třídu pro aktualizace nebo řešení technických problémů – nyní to
může být prováděno vzdáleně

Přehled všech Vašich
Clevertouch monitorů

Aktualizuj nebo smaž
aplikaci
Zobraz informace o stavu
monitoru
Zobraz monitor Clevertouch
Instaluj aplikace
a soubory

Předej vzkazy do Clevertouch

Přidej tagy pro seskupení
Clevertouch flotily
Zamkni a odemkni
Clevertouch

Restartuj nebo vypni
Clevertouch

Zobraz individuální Clevertouch obrazovky, aktualizuj nastavení aplikací
a mnohem více!

Okamžité aktualizace OTA
Moderní technologie Over-the-Air znamená, že nové funkce, opravy
chyb, aktualizace programů a dalšího vybavení mohou být provedeny
vzdáleně na každý Clevertouch monitor. Pouhým kliknutím na tlačítko
na Clevertouch monitoru, budou vyhledány poslední aktualizace

clevertouch.com | info@osmedien.cz

a následně instalovány. Stálý přístup k nejnovějším aplikacím a funkcím.
Opravy už není potřeba ukládat na USB a posílat ručně. Dáte tak Vašemu
IT oddělení více času a méně starostí

#clevertouch

Který Impact je určen právě pro Vás?
IMPACT™

IMPACT Plus™

Rozměr

65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

RAM

2GB RAM

4GB RAM

Vnitřní paměť

16G

32GB

4K UHD (3840x2160 @60Hz)

ANO

ANO

Tvrzené sklo – 7h na stupnici Mohs

ANO

ANO

High Precision Technologie

ANO

ANO

20 stálých dotykových bodů

ANO

ANO

Prsty, gesta a elektronická tužka

ANO

ANO

Souběžné psaní

ANO

ANO

Komentáře a nástroje LYNX

ANO

ANO

Inteligentní elektronická tužka

ANO

ANO

Ignorování části dlaně

ANO

ANO

Komentáře na libovolném zdroji

ANO

ANO

Aplikace pro učitele: bílá tabule, komentáře, časovač, multimediální přehrávač, internetový prohlížeč, PDF prohlížeč, nahrávání
obrazu, spinner, hlasování, matematické nástroje

ANO

ANO

Kompatibilita s Windows 7 až 10, Windows XP, Linux, MacOs,
Android, Chrome

ANO

ANO

Lux 8 se systémem Android Oreo 88

ANO

ANO

Reproduktory 2x15 Watt

ANO

ANO

Konektor Intel PC OPSt

ANO

ANO

Vynikající propojitelnost

ANO

ANO

V811 Chipset

ANO

Senzor pohybu

ANO

Zabudovaný mikrofon

ANO

Port USB-C x2 – jeden s možností nabíjení

ANO

Integrovaný modul NFC

ANO

Integrovaný hardware Clevershare

ANO

Super širokopásmový Subwoofer

ANO

Přirozené rozhraní 4K

ANO

Stylová elektronická tužka

ANO

Zástrčka pro aktualizaci Android

ANO

Display Port x1

ANO
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IMPACT Plus™ | Specifikace
1

Monitor
Úhlopříčka

55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

Typ monitoru

TFT LCD - Direct LED Backlight

Formát obrazu

16:9

Zobrazované barvy

1.07 Billion (10 bit)

Rozlišení

4K UHD (3840x2160 @60Hz)

Čas odezvy

5ms

Kmitočet

60Hz

LCD úhel pohledu

178˚

Jas

400 cd/m2

Kontrast

55" 1200:1
65" 1200:1
75" 1200:1
86" 1200:1

Dynamický kontrast

55”, 5000:1
65” 5000:1
75” 5000:1
86” 5000:1

Tvrdost skla

Tempered Glass - Mohs Level 7

Druh skla

Heat tempered - Anti Glare - Super Glide Surface

Základní deska

V811

Součinnost
Technologie

High Precision Technology

Plynulé dotykové body

20

Dotykové rozlišení

32768x32768px

Čas odezvy

5ms

Přesnost doteku

1.5mm

Minimální velikost objektu

3mm

Druh dotyku

prst, gesta, tužka

Souběžné psaní

ano

Nástroj Ink In

Ano – LYNX

Tužka v sestavě

2 (psaní různými barvami z každé strany)

Druh tužky

dvojí použití

Držák na tužku

Iintegrovaný

Průměr tužky

3mm/7mm

Rozlišení tužky a doteku

Ano

Funkce tužky

2

Ignorování části dlaně

Ano

Poznámky na jakémkoliv zdroji

Ano

Aplikace pro učitele

bílá tabule, poznámky, časovač, přehrávač, internetový prohlížeč, PDF
Reader, Nahrávání obrazu, Spinner, hlasování, matematické nástroje

Kompatibilita
Rychlost vyhledávání

Windows 7 to 10, Windows XP, Linux, Mac, Android, Chrome
6m/s

Rychlost skenování

200Hz

Gesta a vyhlazování okrajů

podpora Windows

Propojitelnost – konektivita
OPS zdířka

1 - Intel® spec

Vstup HDMI

3

Výstup HDMI

1

USB-A 2.0

3 (1 for system upgrade)

USB obsluha doteku (typ B)

3

USB A 3.0 (rychlý převod)

3

USB C

2 (One supports charging any device)

Vstup LAN (RJ45)

1 GB

RS-232

Ano

Wake-on-Lan

Ano

Adapter WiFi 2.0 + WAP

Ano

Bluetooth

Ano

Vstup – Displayport

1

VGA vstup

1

VGA Audio vstup

1

Výstup Optický

1

Sluchátka

1

Touch Out

3

NFC Reader / Writer

Ano

Kamera

Volitelná

Pohybové čidlo

Ano

WIFI Modul

Gen 2

SYSTÉM
Operační systém

Android Oreo 8

Verze operačního systému

LUX 8

RAM

4GB

Vnitřní paměť

32GB

CPU

Dual Core A73+Dual Core A53

GPU

Quad Core Mali G51

Rozlišení Androidu

4K

Konektor modulu Android

Ano

Integrovany interface LUX

Ano

Audio
Přední reproduktory, posílené basy

2 x 15 Watt Speakers + 15 Watt Subwoofer

Výstup audio

Ano

SPDIF / Fibre

Ano

Počet zvukových kanálů

2.1

Line Array Microphone

Ano
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IMPACT Plus™ | Specifikace
Obdržené certifikáty

Širokopásmový zvuk

Ano

Napájení
Požadavky napájení

100–240V~50/60Hz

Průměrná provozní spotřeba

55” 87W
65”118W
75”124W
86”172W

Spotřeba v pohot. režimu

< 0.5 Wattu

Ultra tichá konstrukce

Ano-bez ventilároru

Podmínky okolního prostředí

CE, FCC, UL, Energy Star & EEC

IMPACT™ Nainstalované aplikace
NUITEQ Snowflake

Ano

Aplikace LYNX s lekcemi online

Ano

Cleverstore – aplikace
pro vzdělávání

Ano

Vestavěný Digital Signage

Ano

Clevershare – zpřístupnění
zařízení na obrazovce

ano, zdarma
(touchback – řízení monitorem)

Vestavěné personalizované profily
uživatelů

Ano

Integrace s Cloudem

Pracovní teplota

0˚až 40˚C

Skladovací teplota

20˚až 60˚C

Vestavěný rezervační systém

Ano

Pracovní vlhkost

10% až 90%RV

Mód bílé tabule

Ano

Skladovací vlhkost

10% až 90%RV

Nadmořská výška

pod 5000m.n.m

Posílání emailů bezprostředně z
monitoru

Ano

QR kód pro uložení práce

Ano

CleverMessage – posílání vzkazů

Ano

Aktualizace Over-the-Air

Ano

Vzdálená obsluha MDM

Ano

Fyzická specifikace
Rozměry obrazovky

55"1268×792×90mm
65"1489×919×91mm
75"1709.7×1042.4×94.8mm
86"1957.2×1181.9×94.8mm

Rozměry balení

55”1428x878x220mm
65”1697x1038x220mm
75”1875x1208x280mm
86”2146x1326x280mm

Váha netto

55" 31.25Kg
65" 43.95Kg
75" 56.73Kg
86" 73.45Kg

Váha brutto

55" 38.55Kg
65" 53.95Kg
75" 75.75Kg
86" 95.30Kg

VESA

55" 400×200mm
65" 600×400mm
75" 800x400mm
86" 800×600mm

Obsah balení – Clevertouch
Co najdete v balení

(1) Clevertouch IMPACT Plus™
(1) Kabel HDMI 1,5m
(1) Kabel USB 3m (A-B)
(2) Kabel USB C 1,5M
(1) Napájecí kabel 3M
(1) Audio kabel 3,5mm
(1) Ovladač
(2) Baterie k ovladači
(2) Elektronická tužka
(1) Uživatelská příručka
(1) Příručka rychlé instalace
(1) Adapter Wireless 2.0 WAP
(5) Karty NFC

Záruka
Záruční podmínky záleží dle oblasti. Pro získání více informací kontaktujte vašeho prodejce nebo distributora
nebo navštivte www.clevertouch.com/about/warranty

Normy a Certifikáty

Instalace
Instalace toho produktu musí být provedena kvalifikovanou osobou. Použití jiných součástek, než těch,
které jsou dodány firmou Clevertouch nebo těch, které nesplňují minimální požadavky, může mít vliv na
správnou funkci zařízení nebo na bezpečnost a záruční podmínky. Více informací k instalaci získáte na www.

Podpora
Podpora pro produkty na internetové straně: podpora.clevertouch.cz
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IMPACT™ | Specifikace

Obrazovka

Propojitelnost

Uhlopříčka

65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

OPS Slot

1 - Intel® spec

Typ obrazovky

TFT LCD - Direct LED Backlight

HDMI vstup

3

Poměr stran

16:9

HDMI výstup

1

Barevnost obrazu

1.07 Billion (10 bit)

USB-A 2.0

6 (1 pro aktualizaci systému)

Rozlišení obrazu

4K UHD (3840x2160 @60Hz)

USB Touch (typ B)

3

Čas odezvy

5ms

USB A 3.0 (rychlý přesun dat)

3

Frekvence

60Hz

USB C

1 (bez nabíjení)

LCD úhel zobrazení

178˚

LAN In (RJ45)

1 GB

Světlost

400 cd/m2

RS-232

Ano

65" 1200:1
75" 1200:1
86" 1200:1

Wake-on-Lan

Ano

Kontrast poměr

Clevertouch WiFi Modul

Ano

Bluetooth

Ano

VGA vstup

1

VGA Audio vstup

1

Optický výstup

1

Dynamický kontrast poměr

65” 5000:1
75” 5000:1
86” 5000:1

Tvrdost skla

Tempered Glass - Mohs Level 7

Sluchátka

1

Typ skla

Žárem tvrzené sklo

Touch Out

2

Základní deska

MS848

NFC čtení/ psaní

možnost extra

Kamera

možnost extra

Součinnost

Počítač

Technika psaní

High Precision Technology

Průběžné dotykové body

20

Operační systém

Android Oreo 8

Dotykové rozlišení

32768x32768px

Verze systému

LUX 8

Čas odezvy

5ms

RAM

2GB

Přesnost doteku

1.5mm

Interní paměť

16GB

Minimální velikost objektu

3mm

CPU

Dual Core A73+Dual Core A53

Nástroj doteku

Prst, Dlaň & Tužka

GPU

Dual Core Mali G51

Současné psaní

Ano

Android rozlišení

1080p

Ink In Nástroj

Ano – LYNX

Integrovaný LUX UI

Ano

Tužka součástí dodávky

2 s rozdílným barevným zobrazením

Typ tužky

Dvojitý styl rozpoznání

Držák tužky

NFC Pen Tray (variabilní provedení)

Průměr doteku tužky

3mm/7mm

Tužka & Dotek rozlišení

Ano

Identity tužky
Ignorování části dlaně

Zvuk
Dual Front Facing, Bass
rozšířené reproduktory

2 x 15 Watt repro

2

Optický Audio výstup

Ano

Ano

Audio výstup

Ano

Poznámky z jakéhokoliv zdroje

Ano

SPDIF / Fibre

Ano

Zvukové kanály

2.0

Classroom Essential Apps

Includes Whiteboard, Annotate, Timer, Media Players, Browser,
PDF Reader, Screen Record, Spinner, Voting, Maths Tools

Kompatibilita - propojitelnost

Windows 7 to 10, Windows XP, Linux, Mac, Android, Chrome

Rychlost vyhledávání

6m/s

Rychlost skenování

200Hz

Gesta a vyhlazování okrajů

Windows podpora
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IMPACT™ | Specifikace

Napájení

IMPACT™ Nainstalované aplikace

Požadavky na napájení

100 – 240V ~ 50/60Hz

NUITEQ™ Snowflake

Ano

Spotřeba energie (Normal)

65” 150W
75” 180W
86” 220W

Aplikace LYNX s lekcemi online

Ano

Spotřeba energie (pohotovostní režim)

< 0.5 Watt

Cleverstore™ App Store pro vzdělání

Ano

Ultra tichá konstrukce

Ano - bez ventilátoru

Vestavěný Digital Signage

Ano

Pracovní & Úložné prostředí

Clevershare – zpřístupnění
na obrazovce

zařízení

Vestavěné personalizované profily
uživatelů

Free for the life of the screen (touch back)

Ano

Pracovní teplota

0˚ až 40˚

Teplota uložiště - paměti

-20˚ až 60˚

Pracovní vlhkost

10% až 90% RH

Vlhkost uložiště - paměti

10% až 90% RH

Vestavěný rezervační systém

Ano

Nadmořská výška

pod 5000 metrů n. m.

Mód bílé tabule

Ano

zasílání e-mailů přímo z obrazovky

Ano

QR kód pro uložení práce

Ano

65" 1489×919×91mm
75" 1710x1004x88mm
86" 1957x1143x87mm

CleverMessage – posílání vzkazů

Ano

Aktualizace Over-the-Air

Ano

Rozměry balení

65” 1669x1015x223mm
75” 1930x1140x280mm
86” 2123x1310x280mm

Vzdálení obsluha MDM

Ano - licence na 5 let

Hmotnost netto

65" 39.90Kg
75" 51.95Kg
86" 66.45Kg

Fyzické parametry
Rozměry předního panelu

Hmotnost balení

65" 49.25Kg
75" 68.30Kg
86" 90.05Kg

VESA Mount Point

65" 600×400mm
75" 800x400mm
86" 800×600mm

Integrace s Cloudem

Obsah balení-Clevertouch
Co obsahuje balení?

(1) Clevertouch IMPACT™
(1) 1.5M dlouhý HDMI kabel
(1) 3M dlouhý USB kabel (A-B)
(1) 1.5M USBC kabel
(1) 3M napájecí kabel
(1) Dálkové ovládání
(2) Baterie pro dálkové ovládáníl
(2) Elektronická tužka
(1) Uživatelská příručka
(1) Příručka rychlé instalace
(1) Clevertouch WiFi Modul
(2) Anténa

Záruka
Záruční podmínky záleží dle oblasti. Pro získání více informací kontaktujte vašeho prodejce nebo distributora nebo navštivte www.clevertouch.com/about/warranty

Instalace toho produktu musí být provedena kvalifikovanou osobou. Použití jiných součástek, než těch,
které jsou dodány firmou Clevertouch nebo těch, které nesplňují minimální požadavky, může mít vliv na
správnou funkci zařízení nebo na bezpečnost a záruční podmínky. Více informací k instalaci získáte na
www

Normy & Certifikáty
Obdržené certifikáty

Instalace

CE, FCC, UL, Energy Star & EEC

Podpora
Podpora pro produkty na internetové straně: podpora.clevertouch.cz
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Naše

Displeje Jednoduše

Vítězí

2019

2018

AV Awards

AV News Awards Awards

Interactive Display Technology of the Year

Collaboration product of the year

InAVation Awards

InAVation Awards

Technology for Collaboration & Conferencing

Collaboration product of the year

Infocomm

AV Awards

Best of Show - Tech & Learning

Finalist

Infocomm

Best of Show

Best of Show - AV Technology

Tech & Learning

Bett Awards

Bett Awards

Finalist

Finalist

AV News Awards
AV Display Innovation of the Year

Keiba
Technology Business of the Year

2017 & 2016
AV Awards
Interactive product of the year

2016
AV Awards
Interactive product of the year

2015
AV Awards
Manufacturer of the Year
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