
Aktywna tablica
Interaktywne monitory serii 68



Korzyści z zastosowania monitorów 
interaktywnych w Twojej szkole

PROSTY SYSTEM
Łatwe w użyciu rozwiązanie 
Praca z dowolnym oprogramowaniem lub urządzeniem

WSPIERANIE NAUCZANIA
Bezproblemowe przełączanie między metodami nauczania
Zwiększenie możliwości promuje dzielenie się, współpracę i naukę 

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELA 
Możliwość dzielenia się lekcją z uczniami
Łatwość pracy z angażującymi lekcjami (filmy/testy/quizy)

NIŻSZE KOSZTY, MNIEJSZE RYZYKO
Trwałość (nawet 5 lat gwarancji) 
Prosty system zarządzania



Zero ograniczeń –
oprogramowanie 

Seria monitorów interaktywnych 
(68) pracuje bezproblemowo z 
istniejących już oprogramowanie 
w szkołach i daje możliwość pracy 
z dowolnym oprogramowanie 
edukacyjnym lub urządzeniem 
dostępnym na rynku.



Bezproblemowe działanie

Wyposażone w solidny rozwiązanie 
dotyku wykorzystującego 
podczerwień z metalową obudową, 
4 mm szybą o twardości 7H i 3-
letnią gwarancją



Bezpłatne aplikacje 
gotowe do użycia

Zainstalowany – łatwy do użycia 
zestaw aplikacji wspierających 
interaktywną naukę. 
Rysowanie, szkicowanie, 
przygotowywanie notatek i dzielenie 
się nimi z NOTE (whiteboard app) 

Korzystaj ze stron internetowych lub 
aplikacji video do zwiększenia 
zaangażowania uczniów w czasie 
lekcji



Zawsze perfekcyjne 
obrazy

Wyposażone w ekran IPS o 
rozdzielczości 4K i warstwę anti-
glare daje krystalicznie czysty 
obraz z dobrze odwzorowanymi 
kolorami i jednocześnie dużą 
przestrzeń roboczą. 



Bo ma być łatwo

Gotowy do pracy od razu po wyjęcia 
z pudełka. Daje możliwość pracy 
uczniom, nauczycielom i ich 
gościom. Pracuje z każdym 
urządzeniem lub jako samodzielne 
rozwiązanie w każdej klasie.



Funkcje bezprzewodowe

Wybierz opcjonalny moduł WiFi
a uzyskasz dostęp do aplikacji 
dodatkowych takich jak Air Class
do przepytywania Twoich uczniów
i aplikacja ScreenSharePro
do bezprzewodowego udostępniania 
treści z urządzeń (notebook, tablet).



Opcjonalny moduł WIFI do bezprzewodowych 
prezentacji

Matryca IPS z powłoką antyrefleksyjną

Duża rozdzielczość 4K (3840x2160)

Możliwość pracy nawet 24/7

Oprogramowanie w pakiecie bez 
dodatkowych opłat

Wytrzymały ekran z 4mm 7H szkła. 
Metalowa rama

Nawet 5 lat gwarancji (Std 3 lata)

Złącza VGA, HDMI, DisplayPort, RS232,  RJ45



Monitor czy tablica interaktywna?
Wybierz nowe technologie. Lepiej nie oznacza drożej!

• Monitor ma dużo wyższą jasność, co przekłada się na idealne wyświetlanie obrazu nawet w 
bardzo jasnych pomieszczeniach (nie trzeba żaluzji)

• Może działać zupełnie bez komputera (większość modeli ma wbudowany system Android)

• Rozdzielczość w projektorach to standardowo WXGA a w monitorach to od FullHD do 4K (ponad 
4x więcej = dokładny obraz i prawdziwe kolory)

• Tablice z reguły mają 2 aktywne punkty dotyku - nasze monitory aż 20 - daje to wyższą 
dokładność i nowe możliwości zastosowania w edukacji

• Realna żywotność monitora w szkole jest szacowana średnio na 4x dłużej niż projektor

• Monitor w przeciwieństwie do tablicy jest bezobsługowy i nie wymaga konserwacji (lampy, filtry, 
wentylatory, czyszczenie, wymiana)

• To jedno urządzenie, proste w montażu na ścianie

• Ciche - nie huczy jak projektor

• Pisząc na ekranie nie zasłania się obrazu z rzutnika

• Brak oślepiania piszącego mocnym światłem projektora - bezpiecznie dla oczu dzieci



Youtube : https://youtu.be/LQCJZNjJ3Cs

Zobacz monitory iiyama w szkole i opinie uczniów (film)

https://youtu.be/LQCJZNjJ3Cs


Kontakt do specjalisty programu Aktywna Tablica

Iwona Tomaszewska

Email: i.tomaszewska@hsi.pl 

Tel +48 728 329 820


