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Avtek Touchscreen 55 pro2 BenQ RP552H 55” Newline TT-5515B 55”

Cena brutto:

7890 zł

MONITORY INTERAKTYWNE DLA EDUKACJI

Cena brutto:

9990 zł
Cena brutto:

7990 zł

Avtek TouchScreen serii Pro to połączenie najwyższej klasy monitora 
LCD z podświetleniem LED oraz tablicy interaktywnej. Monitor 
posiadaj wbudowany system android  i odtwarzacz multimediów. 
Wystarczy do urządzenia podpiąć nośnik USB aby uruchomić 
muzykę, filmy bądź grafikę bezpośrednio z pendrive’a lub dysku USB. 
Wysokiej jakości dźwięk przestrzenny otrzymany dzięki zastosowaniu 
cyfrowego przetwornika najnowszej generacji.

• przekątna: 55”
• format: 16:9
• rozdzielczość: FullHD
• technologia: IR
• żywotność matrycy: 30000 godzin
• powierzchnia: HardT Glass
• OPS: opcjonalnie
• GWARANCJA: 2 lata lub 3 lata* po rejestracji  

na stronie producenta

Monitor interaktywny z 10-punktowym wsparciem dotyku, nauczyciele i uczniowie 
mogą aktywnie pracować dzięki szerokiemu wachlarzowi interaktywnych 
aplikacji. Monitor RP552H jest tak zaprojektowany, aby nie było potrzeby 
używania dodatkowych sterowników, dzięki funkcji plug and play monitor 
jest gotowy do interakcji z dowolną zawartością z obsługiwanego systemu 
operacyjnego. Zaprojektowany w taki sposób aby maksymalnie podczas pracy 
chronić wzrok nauczycieli i uczniów oraz zapobiegać zmęczeniu oczu. RP552H 
oferuje niestandardowy System Android ™ OS, który integruje w sobie różne 
przydatne aplikacje do nauki w klasie: przeglądarkę internetową, File Manager, 
Media Player (otwiera pliki zdjęć, muzyki i video).

• przekątna: 55”
• format: 16:9
• rozdzielczość: FullHD
• technologia: IR
• żywotność matrycy: 30000 godzin
• powierzchnia: szkło hartowane
• OPS: opcjonalnie   
• GWARANCJA: 3 lata

Monitor interaktywny TT-5515B to produkt z 15-stej już serii monitorów 
interaktywnych. Urządzenie obsługuję aż 10 punktów dotyku 
równoczesnego. Zainstalowany Android i wbudowane Wi-Fi pozwalają 
na przeglądanie stron internetowych, oglądanie filmów, zdjęć, a także 
dokonywanie adnotacji na przeglądanym materiałach. Technologia 
zastosowana w monitorze interaktywnym TT-5515B działa na zasadzie 
pozycjonowania w podczerwieni. Rozwiązanie all-in-one – możliwość 
zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opjca) – każdy z monitorów 
wyposażony jest również w port OPS. Urządzenie wyposażone jest 
w powłokę non-glare, która zapewnia ochronę przez odbijaniem się 
światła od powierzchni monitora. Monitor wyposażony jest w MirrorOP 
- pozwala na bezprzewodową transmisję obrazu z telefonu lub tabletu.

• przekątna: 55”
• format: 16:9
• rozdzielczość: FullHD
• technologia: IR
• żywotność matrycy: 30000 godzin
• powierzchnia: szkło hartowane
• OPS: tak
• GWARANCJA: 3 lata

opcjonalnie: przekątne 65”, 75”, 84”, 98”; wózki, standy i uchwyty ścenne EDBAK: TR4, TR51, STD01, PWB1, PWB2. W celu wyceny indywidualnej prosimy o kontakt z biurem handlowym.


