EͲTouchMonitoren
Belangrijke kenmerken van de
e-Touch Monitoren:
x Full HD met een duidelijk beeld vanuit

elke kijkhoek
x Optische touchscreen bediening
x Geen vertraging tijdens het schrijven
x Optimaal bereik over het hele scherm
x Maakt gebruik van zeer duurzame en

betrouwbare LED technologie
x Een levensduur van circa 50 000 uur

(komt overeen met 20 jaar bij gebruik van
6 uur per dag)
x Geïntegreerde speakers
x Inclusief annotatiesoftware
x Voor alle interactieve lesmethodes

Kijk, wijs en klik: eenvoudiger
kan niet. U bedient uw computer
via het scherm helemaal intuïtief met
uw vinger. U kan schrijven en wissen, maar ook vertrouwde programma’s als Word en Excel met één vinger opstarten.
Elk softwareprogramma dat op uw
laptop of PC geïnstalleerd is, kan u
gebruiken op de e-Touch monitor. In
feite is de e-Touch monitor een zeer
groot beeldscherm dat u met de vinger kan bedienen.
De gebruikte onderdelen zijn van industriële kwaliteit en met een verwachte levensduur van 50.000 branduren gaan ze lang mee ! Uiteraard
wordt uitsluitend gebruik gemaakt
van professionele LED panelen van Amerken zoals Samsung en LG. De
behuizing is volledig van metaal, de


glasplaat is gemaakt van 4 mm dik
krasvrij veiligheidsglas.
De beeldkwaliteit en het geluid behoren tot beste op de markt. Het optische touch systeem is geschikt voor
alle besturingssystemen en werkt
multi-touch in alle OS, dus niet enkel
in Windows 7 of 8 ! De optische
touch sensoren registreren zeer accuraat de aanrakingen op het scherm,
waardoor nauwkeuring en zonder
vertraging kan gewerkt worden. Elk
aanwijsmiddel (vinger, meegeleverde
stylus of ander penvormig object) kan
gebruikt worden op de e-Touch monitor.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de
e-Touch monitoren te installeren. Wij verzorgen graag de installatie voor u en leveren de
monitor werkend en getest op !

Kortom: de e-Touch monitoren
bieden een duurzame oplossing
voor veeleisende omgevingen
zoals scholen, openbare instellingen en het bedrijfsleven.
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Technische specificaties
Polyvalente ruimte
BaO & SO

BaO
kleuterschool

MODEL

E-TOUCH 55”

E-TOUCH 65”

E-TOUCH 70”

E-TOUCH 84”

55”

65”

70”

84”

1209,6 x 680,4 mm

1428,5 x 803,5 mm

1538,9 x 865,6 mm

1860,5 x 1046,5 mm

Monitor
Diagonaal
Actieve schermgrootte (BxH)

Anti-reflecterend veiligheidsglas

Glasplaat
Beeldverhouding

16:9

16:9

16:9

16:9

1920x1080 (WUXGA)

1920x1080 (WUXGA)

1920x1080 (WUXGA)

3840x2160 (UHD)

4000:1

4000:1

4000:1

1600:1

Helderheid

450 cd/m²

300 cd/m²

350 cd/m²

350 cd/m²

Kijkhoek (H/V)

176°/176°

176°/176°

178°/178°

178°/178°

Response tijd

6,5 ms

8 ms

6 ms

5 ms

50.000 uur

50.000 uur

60.000 uur

>60.000 uur

1,07 G

1,07 G

16,7 Mio

16,7 Mio

2 x 10 Watt

2 x 10 Watt

2 x 10 Watt

2 x 10 Watt

VGA (D-sub 15) & audio

3

3

1

1

HDMI

3

3

2

3

Component & audio

1

1

USB

3

3

1

1

USB (touchfunctie)

1

1

1

1

Stroomverbruik

< 150 Watt

< 250 Watt

< 230 Watt

< 420 Watt

Watt

< 0,75 Watt

< 0,75 Watt

< 0,75 Watt

< 0,95 Watt

42,7 kg

70,6 kg

74 kg

100 kg

1300x772x107 mm

1550x927x108 mm

Resolutie
Contrast ratio

Lamp levensduur
Aantal kleuren
Audio
Vermogen
Aansluitingen

1

Algemene info

Gewicht
Afmetingen (BxHxD)
Accessoires

1621×968,5×111 mm 1864x1125x120,2mm

Stroomkabel, USB kabel, HDMI en/of VGA kabel, afstandsbediening, batterijen, pennen

Bijgeleverde software
Lynx software
Lynx 4 software meegeleverd met alle e-Touch monitoren
wordt wereldwijd gebruikt in combinatie met interactieve toepassingen en is beschikbaar in 25 talen, inclusief Nederlands
en Frans.

xIntegratie met Google afbeeldingen: zoek vanuit Lynx

xWindows ‘look and feel’

xKoppeling met elke computer applicatie mogelijk, zodat

xVoor beginnende gebruikers een “Lite functie”:
met 1 druk op de knop schakelt de software over in een
eenvoudige modus met minder mogelijkheden.

xUitgebreide annotatiemogelijkheden, pen, highlighters,
paintbrush en het vullen van objecten.

xGrote bibliotheek met afbeeldingen en achtergronden
(kaarten, liniaturen), incl. handige zoekfunctie.

xMet 1 knop direct internettoegang vanuit de software.
xMet 2 personen tegelijk aantekeningen maken dankzij de
multi-touch mogelijkheden.

actuele afbeeldingen op internet en sleep die direct in de
lesomgeving. Ongewenste afbeeldingen kunnen gefilterd
worden.
veelgebruikte toepassingen en afbeeldingen snel beschikbaar zijn vanuit het Lynx menu.

xGordijnfunctie, spotlight, zoomfunctie, interactieve klok,
virtueel toetsenbord en muis: slechts een greep van de
vele accessoires binnen de software.

xLessen opslaan in diverse formaten, waaronder .CFF
formaat dat ook in bv. Hitachi software geïmporteerd
kan worden.

xLevenslang gratis updates van de software, deze kunnen
desgewenst automatisch gedownload en geïnstalleerd
worden.

Wordwall software

DisplayNote software

x25.000 voorgedefinieerde activiteiten

xInhoud wordt gedeeld en gepresenteerd onder
deelnemers.

xHigh definition kaarten
xEncyclopaedia
xGrote bibliotheek met afbeeldingen
xAantekeningen maken
xImporteren vanuit Word, Excel of PowerPoint
xImporteren vanuit andere interactieve software
xMet 1 knop direct internettoegang
xAchtergrond: o.a. rekenruitjes, muzieknotenbalken
en stenolijnen

xWerkt op een groot aantal platformen (Windows,
MAC, Android and iOS).
xDeelnemers kunnen eigen nota’s toevoegen én
delen met die van de andere gebruikers wat zorgt
voor betere samenwerking .
xDankzij het nieuw geïntegreerde stemsysteem,
kunnen beslissingen makkelijk ter plaatse genomen
worden.

Beschikbare uitvoeringen

Interactieve monitor

Interactieve monitor | Vast 5-vlaks

Vast 1-vlaks

Afsluitbare beschermkast met 2
beschrijfbare vleugels

Interactieve monitor

Interactieve monitor | Enkel pylonen
systeem | Elektrisch verstelbaar 5vlaks met 2 beschrijfbare vleugels

Enkel pylonen systeem
Elektrisch verstelbaar 1-vlaks

Interactieve monitor

Interactieve monitor

Interactieve monitor

Manueel hoogteverstelbaar
mobiel onderstel (1-vlaks)
(laptopplateau optioneel)

Elektrisch hoogteverstelbaar
mobiel onderstel (1-vlaks)

Elektrisch hoogteverstelbaar
mobiel onderstel (5-vlaks) met
2 beschrijfbare vleugels
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