i3TOUCH E10R
Geriausias rinkoje
interaktyvus jutiklinis ekranas

Didžiausias lietimo tikslumas
„i3TOUCH E“ suteikia didžiausią lietimo tikslumą,
palaikydamas 20 vienu metu liečiamų taškų, taip
užtikrinant neribotą sąveiką.

Intelektualūs rašikliai
Naudodami du ergonomiškus rašiklius lengvai
pakeisite vieną spalvą į kitą (raudona ir mėlyna),
nenaršant po įrankių rinkinius. Puikus būdas
sutaupyti laiko.

Užsirašykite
idėjas ir dalinkitės
jomis su visais
Kurkite, fiksuokite ir
pasidalinkite savo
idėjomis ar užrašais
integruotoje
interaktyviojoje lentoje.
Pasidalinkite savo
užrašais elektroniniu
paštu, USB ar QR kodu.

Intelektualus lietimo
atpažinimas
Rašymo metu Jūsų
pirštas ir rašiklis
automatiškai atpažįstami,
kaip rašikliai, o delnas
kaip trintukas. Tai
užtikrina paprastą ir
intuityvų darbą su
„i3TOUCH“.

Fiksuokite geriausias savo idėjas, kur bebūtumėte
Užsirašykite savo idėjas naršyklėje, pristatymo ar kitose
programėlėse ir tuoj pat siųskite ekrano nuotraukas su
komentarais į interaktyviosios lentos programėlę, kur jos bus
paprastai bendrinamos.

Pristatykite savo turinį belaidžiu būdu iš bet kurio prietaiso
Daugiau nebereikia jokios papildomos technikos. Pasidalinkite
savo ekranu belaidžiu būdu iš bet kurio „i3TOUCH“ esančio
prietaiso.
Jums tereikia nemokamos programėlės.

Suderinama su „i3ALLSYNC TOUCH“
„i3TOUCH E“ taip pat suderinama su mūsų
siųstuvu, kuris leidžia bendrinti ekraną,
neįdiegiant jokios programinės įrangos.

4K raiška
Jūsų turinys išsiskirs stulbinančia 4K raiška,
suteikiančia tikroviškas spalvas ir patikimą
vaizdo kokybę.

Energijos vartojimo efektyvumas
Kai jis ekranas nenaudojamas, energija taupoma,
jutikliniam ekranui pereinant į budėjimo režimą.

8 metų garantija
Mes didžiuojamės savo produktų kokybe, todėl
siūlome rinkoje išskirtinę 8 metų garantiją.

Nuo akinimo apsaugotas stiklas
Dėl nuo akinimo apsaugoto stiklo ekrano
turinys visada bus matomas visiems.

Intuityvi sąsaja
Paprasta prieiga prie programėlių, paprasta keisti ir
pervadinti įvesties šaltinius pagrindiniame ekrane
bei naršyti po šoninį meniu.
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INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

Modelio pavadinimas i3TOUCH E1065R 4K

75”
i3TOUCH E1075R 4K

86”
i3TOUCH E1086R 4K

„i3TOUCH Excellence“ - Interaktyvūs plokštieji ekranai

Produkto serija
EKRANO SPECIFIKACIJOS

Ekrano technologija Skystųjų kristalų ekranas (LCD) su DirectLED apšvietimu
1428,5 x 803,5 mm

Plokštės aktyvi ekrano sritis

56,24” x 31,63”

Ekrano kraštinių santykis

1650,0
x 927,9
1650,0x927,9mm
mm
64,96”
64,96”
x 36,54”
x 16:9
36,54”

1895 x 1066 mm
74,60” x 41,97”

Ekrano savoji raiška 3840 x 2160 pikseliai - 4K ypatingai didelė raiška
Ryškumas 350 cd/m²
Kontrasto santykis 4000:1
Matymo kampas 178° / 178°
Spalvų sodrumas 1,073 milijardas spalvų (10 bitų)
Atsako laikas (tip.) 8 ms 8 ms

8 ms

8 ms

0,4297 x 0,4297 mm

0,4935 x 0,4935 mm

Atsinaujinimo dažnis 60 Hz (@ UHD)
Pikselių žingsnis 0,372 x 0,372 mm
Palaikoma padėtis Gulsčia
4 mm grūdintas, nuo atspindžių apsaugotas stiklas

Stiklas

50 000 valandų

Tarnavimo laikas

Integruoti garsiakalbiai 2 x 16 vatų
PRIJUNGIMAS
Skaitmeninės garso-vaizdo įvestys

2x HDMI 2.0

Skaitmeninė garso-vaizdo išvestis

1x HDMI 2.0

Analoginė garso-vaizdo įvestis

1x VGA (DE-15 kištukinė) +
garso lizdas (3,5 mm TRS jungtis)

Analoginė vaizdo išvestis

1x AV (TRRS jungtis)

Analoginė garso išvestis

1x garso lizdas (TRS jungtis)

Skaitmeninė garso išvestis

1x skaitmeninis koaksalinis kabelis (RCA jungtis)

USB duomenų perdavimo jungtys

2x USB 3.0, 2x USB 2.0
OPS-PC lizdas (JAE TX24 jungtis)

Integruotas kompiuterio lizdas
Valdymo įvestis

1x COM DE-9 (RS-232 standartinis)
LAN: RJ-45 jungtis (100 Mbit/s)
Wi-Fi: 2,4 / 5 GHz (802,11 a/b/g/n/ac)

Tinklas

„Bluetooth“: 4.0
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS
Operacinė sistema
Architektūra

„Android™“ 7.0
RAM: 2 GB
ROM: 16 GB
Technologija: „V-Sense“ infraraudonųjų spindulių lietimo atpažinimas
Įvesties aptikimas: 20 jutiklinių įvesčių
Jutiklinė jungtis: 1x USB-B

Interaktyvus lietimas

Atpažinimas: Pirštu ar pasyviu rašikliu (dydis ≥ 3 mm)
Atsako laikas: < 4 ms (įprastas palietimas), < 25 ms (maks. jutiklinių įvesčių)
Tikslumas: ± 1 mm

Palaikomas suderinamumas „Windows“, „Android“, „Macintosh OS X“, „Linux“, „Chrome OS“
Maksimalios naudojimo valandos 18 val. / d.
Kalbos

Anglų, olandų, prancūzų, vokiečių, danų, lenkų, čekų, švedų, suomių, norvegų, ispanų, italų, portugalų, graikų, rumunų, rusų, arabų,
turkų, ukrainiečių, kinų (tradicinė), kinų (supaprastinta), japonų, korėjiečių, vengrų

*Pratęsta garantija: Klientai - švietimo įstaigos turi užregistruoti produktą, klientai - įmonės gali įsigyti pratęstą garantiją.
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FIZINĖS SAVYBĖS

75”

86”

1521 x 897 x 99 mm
59,9” x 35,4” x 3,9”

1763 x 1016 x 100 mm
69,41” x 40,00” x 3,94”

1988 x 1160 x 100 mm
78,27” x 45,67” x 3,94”

45 kg

58 kg

75 kg

1700 x 1075 x 220 mm
67,0” x 42,4” x 8,7”

1915 x 1125 x 280 mm
75,4” x 44,3” x 11,1”

2215 x 1370 x 280 mm
87,21” x 53,94” x 11,1”

Svoris su pakuote

55 kg

76 kg

100 kg

Montavimo būdas

600 x 400

800 x 400

800 x 600

Gaminio matmenys
Grynasis produkto svoris
Pakuotės dydis

Juodas priekinis rėmelis, juodas galinis korpusas

Spalva
GARANTIJA
Standartinė garantija

5 metai

švietimo įstaigoms: 8 metai (užsiregistravus)
Pratęsta garantija
(neprivaloma) komercinėms įmonėms: 8 metai (galima įsigyti)
PRIEDAI
Naudojimo instrukcija, nuotolinio valdymo pultelis, maitinimo laidas, HDMI kabelis (3 metrai), USB kabelis (5 metrai), 2x pasyvus

Pridedama

rašikliai, rašiklių dėklas, laikiklis prie sienos
„i3FLOORSTAND“ serija – Ekranų stovai ir grindų stovai
Pasirinktinai

„i3COMPUTER OPS“
„i3ALLSYNC“ HDMI siųstuvas (vsv0005930), „i3ALLSYNC“ HDMI atmintis

INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
Produkto tipo patvirtinimas CE, FCC
PROGRAMINĖS ĮRANGOS GALIMYBĖS
„i3NOTES“ Interaktyvi lenta, galima užrašyti ir iš karto bendrinti PDF formatu iš kiekvieno prietaiso elektroniniu paštu ar per QR kodą.
„i3OVERLAY“ Galima rašyti ant kiekvieno vaizdo / programos / svetainės ir išsaugoti turinį „i3NOTES“.
„i3ALLSYNC“

Bendrinkite savo turinį iš bet kurio prietaiso belaidžiu būdu, naudodami „Windows“ programėlę (min.: „Windows“ 7 ), „MAC OSX“
programėlę (min. OSX 10.10), „AirPlay“, skirtą iOS, ir „Android“ („Play Story“, min. „Android“ 5.0). Belaidė lietimo funkcija ir garso
transliavimas „Windows“ ir OSX. Iki 64 prietaisų vienu metu gali naudoti nuotolinį vaizdą, vykdant susirinkimus.

ELEKTROTECHNINĖS SAVYBĖS
Maitinimo įtampa 100 ~ 240 voltų – 50/60 Hz
Energijos suvartojimas 207 vatų
(budėjimas < 0,5 vatai)

322 vatai
(budėjimas < 0,5 vatai)

412 vatų
(budėjimas < 0,5 vatai)

„iPad“, „iPhone“ ir „iPod“

„Android“ planšetiniai

APLINKOS SĄLYGOS
Darbinė temperatūra
Darbinė drėgmė

nuo 0° C iki 40° C
nuo 10 % iki 90 % SD be kondensacijos

Laikymo temperatūra nuo -20° C iki 40° C
Laikymo drėgmė

nuo 10 % iki 90 % SD be kondensacijos

Maksimalus eksploatavimo
aukštis

5000 metrų

„i3ALLSYNC“ REIKALAVIMAI
Nešiojami kompiuteriai ir
planšetiniai kompiuteriai

Operacinė sistema
Būtiniausi reikalavimai

kompiuteriai ir telefonai

„Windows“ 7 ar naujesnė
OSX 10.10 ar naujesnė

iOS 7.0 versija ar naujesnė

„Android“ 5.0
ar naujesnė

Intel Core i3 4-os kartos,
4 GB RAM

„iPad“ 3 / „iPhone“ 5 ar
naujesnė

Telefonai / planšetiniai kompiuteriai su
„Android“ 5.0 ar naujesne

TINKLO REIKALAVIMAI

Prieiga prie tinklo ir interneto

Kai „i3ALLSYNC“ yra įdiegiama esančiame tinkle, pagrindinis kompiuteris ir naudotojai turi turėti laidinį ar belaidį prijungimą prie tinklo, kurio
minimalus dažnių juostos pločio greitis yra 20 Mbps. Dalindamiesi didelės raiškos turiniu, padidinkite minimalų dažnių juostos pločio greitį iki 50
Mbps. Kaip ir visų tinklo programų, bendrosios funkcinės charakteristikos priklauso nuo esamos dažnių juostos pločio. Interneto reikia ir norint
atnaujinti „i3ALLSYNC“ imtuvo programėlę.

FUNKCIONALUMAS
• Ekrano dubliavimas iš bet kurio prietaiso (su būtinaisiais reikalavimais)

• Iki 64 prietaisų vienu metu gali naudoti nuotolinį vaizdą, vykdant susirinkimus.

• FHD raiška

• Programėlę „3ALLSYNC“ galima parsisiųsti iš „Apple store“, „Play store“ ir i3allsync.com.

• Belaidžio lietimo funkcija „Windows“ ir „MAC OS“.

• „i3ANNOTATE“ visuose vaizduose ir išsaugokite turinį „i3NOTES“ interaktyvioje
lentoje.
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