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 � nabízí vysoký svit pomocí PHILIPS 
EDGE IPS Full HD monitoru řady 
D-Line ve velikostech 43“ – 55“

 � obsahuje vestavěný počítač Android, 
all-in-one řešení s Windows 10

 � je chráněný 4,5 mm AG (antiglare) 
bezpečnostním sklem

 � používá 10-dotykové ovládání

 � obsahuje balík vzdělávacích aplikací

 � může být vybaven mobilním kovovým 
stojanem s bržděnými kolečky
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mobILní IntErAktIvní SyStém

Full HD obraz, čitelný 
i na přímém slunci.
Jas o 30 % vyšší než 
běžné dotykové systémy.

Dotykový systém vhodný 
až pro 10 žáků současně.

Orientace monitoru 
na výšku i na šířku.

Volitelná výška stojanu 
103–153 cm (střed 
monitoru).

Jednoduchá polička 
umístěná na stojanu.

Předinstalované 
vzdělávací aplikace.

Volitelný rám černý, nebo 
bílý, možnost jakékoliv 
barvy a jiného tvaru

Kolečka pro jednoduchý 
posun, aretace brzdami.

 � Dotykový interaktivní systém ve velikosti 43“, 49“ a 55“
 � Vysoký jas 450 cd/m2 umožňující používání v plně osvětlené 

učebně i při přímém slunečním svitu
 � PHILIPS D-LINE IPS průmyslový Full HD panel 

(1 920 x 1 080 bodů), EDGE LED Backlight, pohled +/- 178°, 
vysoký kontrast, jasný a živý obraz, MTBF 50 000 hod.

 � Možnost nonstop provozu (24 hodin / 7 dnů), 3 roky záruka
 � 10 bodový dotykový systém, přesnost pozice +/- 2 mm, 

snímané rozlišení 4 096 x 4 096 bodů, dotykový systém je 
imunní proti slunečnímu svitu, systém chráněn 69 patenty

 � ochrana pomocí AG (anti-glare, potlačení okolních odlesků) 
bezpečnostního vrstveného skla, síla 4,5 mm, 100% bezpečnost 
(sklo drží na vnitřní folii i v případně prasknutí)

 � Integrovaný počítač s OS Android (4 x ARM-9 / 1,8 GHz 
procesor), 16 GB vnitřní paměti, FrameXX WIN počítač 
(Windows 10) volitelně

 � Wifi, LAN RJ-45 konektor, 2 x USB, 1 x uSD

 � Dostupné konektory HDMI, Displayport, DVI, VGA, Audio in/out, 
repro 2 x 10 W stereo, infra (ovládání dálkovým ovladačem)

 � Volba automatického startu libovolné aplikace v okamžiku 
startu systému

 � Volitelně mobilní kovový stojan pro snadné přejíždění mezi 
místnostmi s bržděnými kolečky a mechanicky nastavitelnou 
výškou v rozsahu 103 cm – 153 cm (střed panelu)

 � Dřevěný rám s možností výběru barvy, černá-bílá standard, 
volitelně libovolná RAL/CMYK barva, výběr z desítek dalších 
designů rámů

 � Předinstalované aplikace (trial verze) vzdělávacích programů 
CHYTRÉ DÍTĚ a BAREVNÉ KAMÍNKY
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