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Link do produktu: https://epax.pl/monitor-interaktywny-avtek-touchscreen-5-connect-55-p-12.html

Monitor interaktywny Avtek
TouchScreen 5 Connect+ 55
Cena brutto

6 800,00 zł

Cena netto

6 800,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

1TV199

Podana cena dotyczy

zakupu z 0% VAT - dla placówek
oświatowych.

Opis produktu
Monitor interaktywny w rozmiarze 55" o rozdzielczości 4K z wbudowanym Androidem 8,0.
Wbudowana możliwość przeglądania internetu oraz możliwość instalowania aplikacji ze sklepu APK Pure.

Hartowana szyba ochronna – w przypadku monitora interaktywnego zabezpieczenie delikatnej matrycy jest kluczowe dla
żywotności urządzenia. W szkole lub sali konferencyjnej, nawet podczas żywiołowej współpracy pozwala ona użytkownikom skupić się
na pracy.
Profesjonalny panel LCD – matryce używane w monitorach interaktywnych to nie typowe produkty konsumenckie. Są one stworzone
do pracy w środowisku w którym są wykorzystywane, posiadają wydłużoną żywotność przez co są przystosowane do pracy przez wiele
godzin a także szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz widać doskonale nawet patrząc pod dużym kątem.
Trwała obudowa – podobnie jak w przypadku szyby ochronnej, obudowa monitora interaktywnego jest stworzona by zapewniać z
jednej strony nowoczesny wygląd, z drugiej bezpieczeństwo znajdującym się wewnątrz komponentom.
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Sam monitor to jednak nie tylko urządzenie, ale też dołączane do niego oprogramowanie. Ważnym elementem jest system Android dzięki
któremu do monitora nie trzeba podłączać komputera, aby zacząć pracę. Na funkcjonalność tego urządzenia wpływają także inne dołączane
programy - czy to do prowadzenia zajęć, ich zapisywania oraz edycji czy pozwalające sterować monitorem z poziomu telefonu lub tabletu.

Producent
Technologia dotyku
Przekątna
Jasność
Rozdzielczość panelu
Czas reakcji
Kontrast
Wyświetlane kolory
Kąt widzenia
Żywotność panelu
Rozdzielczość dotyku
Sposób obsługi
Czas reakcji dotyku
Wejścia wideo
Wyjścia wideo
Wejścia audio
Wyjście audio
Porty komunikacyjne

Wbudowane głośniki
Wymiary monitora
Wymiary opakowania
Waga
Waga (z opakowaniem)
Rozstaw otworów montażowych
Zużycie prądu (Stand-by)
Dodatkowe funkcje

Avtek
Podczerwień
55"
370 cd/m2
3840 x 2160 4K-UHD
8 ms
4.000:1
1,07 mld
178˚ / 178˚
50.000h
32768 x 32768
Palec lub dowolny inny przedmiot
3 x HDMI
VGA (D-Sub15)
HDMI
mini jack 3.5 mm
mini jack 3.5 mm
RJ-45
RS232
3 x USB 2.0
3 x USB 3.0
2 x USB Touch
Slot OPS
2 x 12W
1269 x 773 x 86 mm
1428 x 878 x 220 mm
26.8 kg
34.4 kg
400 x 200

Android OS (8.0)
Komunikacja Bluetooth
Wyświetlanie komentarzy tekstowych na ekranie przez
uczestników
Notowanie na dowolnym źródle
Aplikacja do nanoszenia notatek
Slot OPS
Wyłączanie obsługi dotyku
Menu dotykowe OSD
Wgranie własnego logo
USB Media Player
Komunikacja Wi-Fi
Dołączone akcesoria
Pilot z bateriami
Pisaki (2 szt)
Przewód zasilający
Przewód HDMI (3 m)
Skrócona instrukcja obsługi
Przewód USB (5 m)
Moduł WiFi/Bluetooth
Akcesoria opcjonalne
mobilny stojak
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Kołodziej
Dyrektor Handlowy
malgorzata.kolodziej@epax.pl
tel. 533 331 456
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