Karta produktowa
Monitor interaktywny IDBoard 55 ANDROID 4K

Nowa seria monitorów
interaktywnych IDBoard
Nowoczesne wzornictwo monitorów interaktywnych
IDBoard zawdzięczamy dużemu doświadczeniu w
produkcji rozwiązań interaktywnych. Technologie
występujące w urządzeniach naszej firmy są
testowane przez wielu inżynierów i dopiero wtedy
trafiają na rynek konsumencki. Nowe serie
monitorów IDBoard 55 ANDROID 4K oraz IDBoard 65
ANDROID 4K cechuje wysoka jakość podzespołów
wykorzystanych w procesie produkcji jak również
nowoczesne rozwiązania interaktywne zwiększające
komfort interaktywnej pracy.

Sklep Google Play
Monitory nowej serii wyposażone są w sklep Google Play dzięki czemu jesteśmy w stanie
korzystać z aplikacji dostępnych na smartfony oraz tablety. Daje to duże możliwości
wykorzystania monitora z aplikacjami które obsługujemy na co dzień. Tysiące aplikacji w
sklepie google pozwolą bardzo szybko zmienić monitor IDBoard w centrum prezentacji,
nauki i zabawy.

Przyszłość z rozdzielczością Ultra HD 4K
Standard UHD stał się wyznacznikiem jakości oraz możliwości oferowanego sprzętu za
sprawą obrazu który jest w stanie wyświetlić najdrobniejszy detal w wysokiej jakości. Kilka
lat temu standardem było FullHD natomiast przy tak dużych monitorach jakie mamy na
rynku rozdzielczość 4K jest jedynym rozsądnym wyborem. Dodatkowo monitory
interaktywne obsługujemy z bliskiej odległości a w takim wypadku różnica pomiędzy FullHD
a UHD jest ogromna.

Wbudowany system Android
Monitory IDBoard w standardzie wyposażone są w system Android zapewniający płynną
obsługę urządzenia oraz wiele możliwości konfiguracji sprzętu. Aplikacje na monitorze są
obsługiwane jak na tablecie za pomocą dotyku. Możliwość tworzenia notatek bez
podłączania komputera czy nanoszenie ich na ekranach to jedne z wielu możliwości
wykorzystania monitora tuż po podłączeniu.

Aplikacja IDTouch
Monitory poza samych wsparciem sprzętowym do pełnego wykorzystania potrzebują
oprogramowania, które zapewni komfortową pracę w każdych warunkach. Aplikacja jest
stworzona z myślą o szkolnictwie gdzie monitory są coraz częściej wykorzystywane.
Oprogramowanie jest bardzo podobne do pakietu biurowego dlatego już po pierwszym
uruchomieniu osoba która nigdy nie korzystała z monitora jest w stanie płynnie poruszać się
po oprogramowaniu. Tworzenie brył, wykresów, liniatur, wstawianie zdjęcia, nanoszenie
notatek czy prezentacje to tylko mały procent funkcji które możemy wykorzystać do obsługi
monitora.

Specyfikacja techniczna
Ekran
Rozmiar ekranu

55”

Producent matrycy

LG

Rodzaj matrycy

Antyodblaskowa (matowa)

Podświetlenie

LED

Wyświetlacz
Wyświetlane kolory

16.7 milionów

Rozdzielczość

4K UHD 3840x2160 pikseli

Format obrazu

16:9

Jasność

360cd/ m

Kąty widzenia

178 stopni

Zabezpieczenie ekranu

Szkło hartowane 4 mm

2

Funkcje dotykowe
Technologia dotyku

Pozycjonowanie w podczerwieni

Punkty dotyku

Multitouch 10 punktowy

Sposób dotyku

Pisak, palec lub dowolny nieprzeźroczysty

Rozdzielczość

32 768 x 32 768

Czas reakcji

Pierwszy punkt 8ms, następne 6ms

Szybkość kursora

ponad 130 punktów/s

Zasilanie dotyku

USB

Złącza Przód
Touch USB

1 szt

HDMI

1 szt

USB

2 szt

Złącza Tył
SPDIF

1 szt

RS 232

1 szt

Czytnik kart SD

1 szt

Gniazdo RF

1 szt

Gniazdo słuchawkowe

1 szt

AV out

1 szt

YPBPR

1 szt

AV IN

1 szt

USB

2 szt USB 3.0

Audio

1 szt

VGA

1 szt

HDMI

2 szt

USB Touch

1 szt

RJ45

1 szt

Wejście na komputer OPS

1 szt

WIFI

Wbudowane

System Android
Procesor

Cortex A53(64bit) Quad-Core

Pamięć Ram

2GB

Pojemność dysku

32GB

GPU

Mali 450MP4 600MHz

Wersja systemu

Android 5.0

Sklep Play

Tak

Menu dotykowe OSD

Tak

Wymiary i audio
Głośniki

Wbudowane stereo 2x15W

Rozmiar zewnętrzny monitora

1284,7 x 802,9 x 90,1 mm

Rozmiar obszaru interaktywnego

1209,5 x 680,4 mm

Materiał wykonania ramy

Aluminium

Waga monitora netto

51kg

Akcesoria
Przewód zasilający

1,5 m

Przewód HDMI

1,5 m

Przewód USB

3m

Przewód USB typ B

1,5 m

Płyta CD

1 szt

Pisaki

3 szt

Mocowanie ścienne

1 komplet w standardzie VESA z możliwością regulacji
w pionie i w poziomie

Opcje dodatkowe

Podstawa mobilna
Multipen
Komputer OPS
Klawiatura + Mysz

Oprogramowanie

IDTouch v1
IDTouch v2 (opcjonalnie)
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