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GOTOWE DO INTENSYWNEJ PRACY

Metalowa obudowa, utwardzane szkło o grubości 4 mm i nie podlegająca 
fizycznemu zużyciu technologia dotykowa infrared - takie połączenie 
gwarantuje, że ekrany z serii 68 są gotowe na spotkanie z najbardziej 
wymagającymi użytkownikami – dziećmi.

PROSTA INSTALACJA I INTUICYJNA OBSŁUGA

Ekrany z serii 68 są gotowe do działania praktycznie bezpośrednio 
po rozpakowaniu. Dotyk może być wykonywany palcem, całą dłonią 
(zmazywanie) lub rysikiem. 20 kompatybilnych punktów dotykowych 
zapewnia precyzyjną, płynną, bezproblemową pracę. 

BEZ OGRANICZEŃ

Ekrany iiyama z serii 68 zapewniają bezproblemową obsługę dowolnego 
stosowanego w edukacji oprogramowania. 

ZINTEGROWANE, DARMOWE APLIKACJE WPISUJĄCE SIĘ W POTRZEBY  
NOWOCZESNEJ SZKOŁY

Preinstalowane w ekranach z serii 68, proste w obsłudze oprogramowanie 
Note pozwala m.in. na robienie notatek i szkicowanie na wyświetlanych 
obrazach oraz udostępnianie ich uczniom. Wbudowany media player 
umożliwia odtwarzanie wideo w jakości 4K, a przeglądarka www 
gwarantuje szybki dostęp do zasobów sieci.

BEZPRZEWODOWE UDOSTĘPNIAIE TREŚCI Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA

Dzięki instalacji opcjonalnego modułu WiFi, możliwe jest wzbogacenie 
ekranu o dodatkowe funkcjonalności pozwalające m.in. na 
przeprowadzanie testów/quizów i udostępnianie treści z i na dowolne 
urządzenia mobilne.

Wyświetlające obraz w rozdzielczości 4K interaktywne ekrany z serii 68 zapewniają doskonałą jakość obrazu i są 
wyposażone w funkcje i oprogramowanie, które sprawią, że nauka stanie się angażującą zabawą.

OBUDŹ KREATYWNOŚĆ 
UCZNIÓW DZIĘKI
INTERAKTYWNYM 
EKRANOM Z SERII 68

DOPASUJ ROZMIAR DO WIELKOŚCI KLASY

W zależności od wielkości klasy, w której montowany będzie ekran, 
wybierz odpowiednią przekątną ekranu. Panele z serii 68 dostępne są  
w trzech rozmiarach: 65, 75 i 86 cali.

Powłoka Anti-glare

Grubość szkła / twardość 4mm
Maksymalny czas pracy bez przerwy 24 / 7

Technologia dotykowa Podczerwień

Wyjście audio S/PDIF (Optyczny), MiniJack, głośniki 2 x 12W

Wymiary (szer. x wys. x gł.) / Waga

Funkcje dodatkowe zintegrowane, interaktywne oprogramowanie do pisania oraz aplikacje pozwalające na przeglądanie Internetu oraz wyświetlanie 
dokumentów, prezentacji, plików wideo, itp., bezprzewodowe udostępnianie treści dzięki opcjonalnemu modułowi WiFi (OWM001)

TE6568MIS-B1AG

SERIA
68

TE7568MIS-B1AG

Przekątna 65”

1521.5 x 897.5 x 98.9mm / 45 kg

75’’

1763.2 x 1016.6 x 100.4mm / 56 kg

86”

1988.3 x 1160.8 x 100.7mm / 76 kg

Panel IPS Direct LED IPS Direct LED IPS Direct LED

Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 (4K UHD)

Jasność typowa / 
z panelem dotykowym (cd/m2)

350 / 310 375 / 330

Orientacja pozioma

Punkty dotykowe 20

Wejście video 1 x VGA, 1 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 1.4a,  
1 x DisplayPort, 1 x Comp (RCA)

1 x VGA, 1 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 1.4a,  
1 x DisplayPort, 1 x Comp (RCA)

1 x VGA, 1 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 1.4a, 
1 x DisplayPort, 1 x Comp (RCA)

Wyjście video HDMI (max.1920x1080 60hz) HDMI (max.1920x1080 60hz)

Wejście audio 1 x MiniJack 1 x MiniJack

Odtwarzanie multimediów USB 2.0 & 3.0, wewnętrzna pamięć
Controls 2 x USB Touch IN (HDMI 1 & 2 / HDMI 3 & DP & VGA), RS232C, RJ45 (LAN for Android)

TE8668MIS-B1AG
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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, dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu 
Note, jako samodzielne rozwiązanie. 

FUNKCJE 
BEZPRZEWODOWE
Opcjonalny moduł WiFi daje nowe możliwości 
współpracy takie jak Air Class – opcja quizów 
dla uczniów i aplikacja ScreenShare do 
bezprzewodowego dzielenia się lekcją na 
urządzenia mobilne.

PERFEKCYJNY OBRAZ
Ekran IPS o rozdzielczości 4K wyposażony w 
powłokę anti-glare daje krystalicznie czysty 
obraz z dobrze odwzorowanymi kolorami  
i dużą przestrzeń roboczą.

IPS

SERIA 68


