Predia Touch Ultra
Interactief lesgeven was nog nooit zo leuk!
Ontdek het meest innovatieve, nauwkeurige en dunste touchscreen in de markt: De Predia Touch Ultra. Dit gloednieuwe
touchscreen beschikt over een Ultra HD 4K scherm. Verder
ondersteunt deze alleskunner alle bekende touch software in
de markt. Met een strak design, een ultrakorte reactietijd en de
uitgebreide online whiteboardsoftware is de Predia Touch Ultra
hét ultieme interactieve touchscreen van nu.

www.predia.nl

20 PUNTS
TOUCH

Narrow IR Pro techniek
voor een realistische
schrijfervaring

Diverse toegankelijke
aansluitingen aan
voor- en achterzijde

Predia Touch Ultra beschikbaar in de formaten
65", 75" en 86"
C
 ontrastratio van 4000:1
A
 utomatische kalibratie
E
 nergiezuinig en extreem licht qua gewicht
4
 K Ultra HD resolutie 3840 x 2160 @ 60HZ
N
 arrow IR Pro Technologie, nauwkeurigheid <2 mm
E
 xtreem snelle en nauwkeurige 20 punts touch technologie
G
 rote inkijkhoek (178°)
A
 nti-Glare Glas / anti-reflectie glas
Ingebouwde Android module met diverse handige apps
S
 creensharing tot 4 devices tegelijkertijd
O
 PS slot 4K@60Hz, universeel 80 pins
W
 achtwoord afschermbare omgeving
2
 Ergonomische nano-pennen met houder aan het display
D
 iverse snel toegankelijke aansluitingen aan de voor- en
achterzijde o.a. HDMI, USB 2.0 / 3.0 , RS232 en audio
W
 iFi-dongle

Predia wordt geleverd door:

Universeel OPS slot
4K@60Hz 80 pins

ANDROID

WI-FI

CASTING

Predia Floating Toolbar voor
een eenvoudige navigatie

Makkelijk in gebruik
Het scherm is voorzien van een compleet vernieuwde Androidomgeving en biedt toegang tot diverse voorgeïnstalleerde
apps. O.a. OfficeSuite, mail en internet browser. De meegeleverde whiteboardsoftware is praktisch voor elke groep.
Predia Floating Toolbar
De meest gebruikte functies komen tevoorschijn als je twee
vingers tegelijkertijd op het scherm plaatst.
Samenwerken met screensharing
De ingebouwde platformonafhankelijke screensharing
applicatie maakt het mogelijk om met 4 devices tegelijkertijd
draadloos naar het scherm te streamen.
5 jaar volledige garantie
Deze garantie geldt op het volledige scherm inclusief panel.
Alle onderdelen en arbeidskosten worden vergoed.
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