
Karta produktowa 

ID Board 
Monitor interaktywny IDBoard 65 Android 4K Android 8.0 

Kod produktu: ZUT65A8 

Matowa matryca  

20 punktowy 

Multi dotyk 

Pisaki montowane 

do ramy monitora 

Szkło hartowane 

4mm twardość 7H 

Rozdzielczość  

4K 60Hz 

Wbudowane głośniki 

2x16W 

Android 8.0 PL 

3GB RAM 

32 GB ROM 

20 punktowy 

Multi dotyk 

Screen Share Oprogramowanie  

edukacyjne 

Blokada  

rodzicielska 

Dual OS 4K UHD 

60Hz 

Hybrydowe 

USB 3.0 

Głośniki stereo  

2x 16W 

Wersja: 2021.06.30 

Wbudowane aplikacje 

 Monitor został wyposażony w system Android z wieloma cie-
kawymi aplikacjami do wykorzystania w procesie szkolenia czy pro-
wadzenia zajęć. 
 Aplikacje takie jak biała tablica pozwalają wykorzystać moni-
tor jako klasyczną tablicę sucho-ścieralną lecz z nowoczesnymi funk-
cjami. Możliwość wyboru odpowiedniego tła do prowadzenia lekcji 
np. matematyki, muzyki czy j. polskiego zmieniają monitor w sprzęt 
do wykorzystania na każdej lekcji. System posiada oprogramowanie 
do przesyłania obrazu z urządzeń mobilnych bezpośrednio na moni-
tor. System Android pozwala zainstalować tysiące różnych aplikacji 
które pomogą w wykorzystaniu pełnej mocy monitora.  

Broadcast 

Wbudowana funkcja Broadcast, pozwala na udostępnianie obrazu 
wyświetlanego na monitorze osobom będącym poza budynkiem 
szkoły, np. przy wykorzystaniu do prowadzenia lekcji zdalnych. Roz-
wiązanie Broadcast umożliwia podłączenie ponad 100 użytkowników 
jednocześnie w czasie rzeczywistym gwarantując przy tym w pełni 
realistyczną prace zdalną.  
 

Wbudowany czujnik światła zapewnia idealną 
jasność monitora w każdych warunkach 

Hybrydowe porty USB 3.0 zapewniają 
szybki dostęp do urządzeń typu PenDrive 



       Hybrydowe porty 
 USB 3.0 

Wykorzystanie panelu mo-
nitora do obsługi portów 
USB laptopa/komputera 

OPS oraz systemu Android 

Sklep Google Play 

Wbudowany sklep z aplika-
cjami pozwoli w pełni wy-
korzystać potencjał moni-

tora.  Możliwość instalowa-
nia zewnętrznych aplikacji. 

Rozdzielczość  
4K UHD 60 Hz 

Najwyższej jakości  krysta-
liczny obraz  w 60 klatkach 

na sekundę, gwarantuje 
płynność oraz jakość obra-

zu 

Mobilność 

Monitory interaktywne 
można zainstalować dodat-
kowo na podstawach mo-

bilnych zwiększając ich 
możliwości 

Magnetyczne pisaki 

Pisaki można bez problemu 
przymocować z boku moni-

tora aby zawsze były pod 
ręką gdy tego potrzebuje-

my 

Android 8.0 PL 

Monitory zostały wyposa-
żone w system Android 8.0 
gwarantujący bardzo szyb-
ką i stabilną pracę wspiera-
jący najnowsze technologie 

Ekran Funkcje dotykowe 

Rozmiar erkanu 65 cali Technologia Pozycjonowanie w podczerwieni 

Podś wietlenie matrycy D-LED Precyzja dotyku ±1mm 

Wielkoś c  pixela 0.372mm x 0.372mm Zabezpieczenie ekranu 4mm matowe śzkło hartowane 

Rozdzielczoś c  3840 x 2160 Złącza 

Jaśnoś c  450 cd/m2 Porty wejś cia/Wyjś cia 

HDMI ×3,, VGA ×1, LAN ×2, PC-AUDIO 

IN ×1, YPBPR ×1, AV ×1, TOUCH-USB 

×2, OPS ×1, Android USB×2, Public 

USB×2 HDMI×1, AV×1, S/PDIF×1,  

AUDIO OUT 

Kontraśt 4000:1 Porty kontrolne RS232-IN x1 

Czaś reakcji 6 mś Audio 

Kolory 1.07B Głoś niki wbudowane 2x16W 

Kąty widzenia 178 śtopni Ogólne parametry 

Obśzar roboczy 1428.48 x 803.52 Zaśilanie 100 do 240 V AC 

Android  Pobo r mocy 
≤170 W 

＜0.5 W(Standby) 

Proceśor 4 rdzeniowy 
Temperatura otoczenia podczaś 

pracy 
0°C ~ 40 °C 

Proceśor GHz 1.5 Ghz Wymiary produktu 1506.3（W）×901.3（H）×96.1

RAM 3 GB DDR4 Wymiary opakowania 1660（W）×1045（H）×245（D） 

ROM 32GB Waga Waga netto:42Kg  

Werśja Androida 8.0 PL  Waga brutto:57Kg 

System OSD VESA 

Języki śyśtemu 
(Polśki, Angielśki, Turecki, Dun śki, 

Norweśki, Francuśki, Niemiecki,…) 
VESA ś ruby 4-M8 rozśtaw 600mm x 400mm 

Specyfikacje produktu, informacje o konfiguracji, cenach i systemach oraz o dostępności składników/opcji mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Specyfikacje projektowe i kolory produktu mogą zostać zmienione bez powiadomienia i 
mogą się różnić od przedstawionych w niniejszym dokumencie.  


