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Īpaši jaudīgs 
Interaktīvais 
displejs ar 
Android 9.0

65″ EAN: 8592580117206 
75″ EAN: 8592580118531
86″ EAN: 8592580118548

TRIUMPH BOARD PRO sērijas interaktīvie displeji ir
speciāli radīti sanāksmju telpām un modernai, augstas 
klases izglītības videi, kur kvalitāte un veselība ieņem
īpašu lomu. PRO sērija nodrošina inovatīvu un īpaši
pielāgotu interaktīvo pieredzi.

Iekļaujot tādas funkcijas kā zilās gaismas filtru, 
Android 9.0, antibakteriālu stikla virsmu un bezvadu 
Prezentācijas iespējas, TRIUMPH BOARD nodrošina
ka iegūsiet vislabāko pieredzi vadot prezentāciju vai 
mācību stundu klasē.

Android 9.0 ar 4K UI 

Zero Bonding tehnoloģija

Precīza IR Touch darbība  

Matēts antibakteriāls stikls

USB Type-C ar barošanu

Iebūvēts Wi-Fi tīklājs

LAN 1000 Mbps 

2x 16W Skaļruņi 

Mini PC Pieslēgvieta 

Attālināta vadības sistēma (izvēles)
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Gaisa sprauga Stikls

Panelis

Moderns 
dizains 

ĒRTA VIENOTA RĪKJOSLA

Interaktīvā displeja jaunais interfeiss padara lietošanu pavisam vienkāršu 
Tagad biežāk lietotās aplikācijas un funkcijas atradīsiet speciālā rīkjoslā.
Kā arī rīkjoslu ir iespējams personalizēt, ievietojot tajā sev vēlamos rīkus.

Ieraksts - Android ieraksta ekrānā attēloto no jebkura avota. 

AirClass - Tīklā strādājoša balsošanas sitēma jūsu sapulcei vai klasei.

ANDROID 9.0

Nozarē vadošā operētājsistēma Android nodrošina lielisku jaudu, drošību, 
uzticamību un attēla apstrādes iespējas, lai atskaņotu 4K saturu un 
veiktu vairākas darbības vienlaikus bez aizķeršanās.

.

ATTĀLINĀTĀ VADĪBAS SISTĒMA (izvēles)

Interkatīvais displejs atbalsta ērtu, uz tīklu balstītu vadības sistēmu. 
Uzraugi ierīces statusu, veic vairāku displeju grupēšanu, maini laiku, 
avotus un regulē skaņu. Demonstrē ārkārtas paziņojumus. Un tas viss  
no vienas, viegli saprotamas vadības platformas.

ANTIBAKTERIĀLS STIKLS

TRIUMPH BOARD Interaktīvā displeja stikls ir pārklāts ar speciālu 
antibakteriālu slāni, kas nodrošina tūlītēju baktēriju iznīcināšanu un novērš 
risku inficēties prezentāciju vai klašu nodarbību laikā.

Nākamās 
paaudzes 

Rakstīšanas 
pieredze

Uzlabotā IR skārienjūtīgā tehnoloģija 
nodrošina īpaši precīzu skārienvidi. 
0mm gaisa sprauga starp matricu un 
stiklu un 1mm pieskāriena precizitāte 
dod dabīgu un plūstošu rakstīšanas 
pieredzi. Raksti ar pirkstu, nodzēs ar 
plaukstu.

Īpaši radīts visprasīgākajiem lietotājiem.
Super-plānas apmales, minimālistiska 
priekšējā I/O josla, samazināts biezums 
un gaumīga baltā krāsa, 

Interactive Flat Panel PRO izskatās īpaši 
moderni un lieliski iederēsies vadības 
telpā, sanāksmju telpā, recepcijā vai 
skolas klasē.
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mozaBook Classroom

Programmatūra iekļauj 
iespaidīgu interaktīvo saturu, 
dažādas ilustratīvas virtuālās 

nodarbības, kā arī reālu 
3D saturu, lai skolniekiem 
pastiprinātu interesi par 

mācību procesu. 

Vairāk kā 100 tematiskās 
aplikācijas palīdzēs 

skolniekiem mācīšanās 
procesu padarīt vel 

aizraujošāku

Programma atbalsta 
skārienekrāna funkciju un 

automātiski adoptējas ekrāna 
izmēram.

Izglītības satura programma – 1(viens) gads bezmaksas
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Īpaši draudzīga lietotājam.
Ar daudz dažādām funkcijām, šī 
aplikācija Lieliski noderēs gan 
prezentācijām, gan skolā.

Note

OfficeSuite

EShare

Dalies ar saturu caur bezvadu tīklu.                                                                                                            
Dalies ar savu saturu no sev ērtākās ierīces uz 
TRIUMPH BOARD displeja. Nav nozīmes vai 
tas Ir mobilais telefons, portatīvais dators vai 
planšete. Ar EShare tas ir iespējams.

Viss-vienā aplikācija ofisa 
dokumentiem.
Ar OfficeSuite jūs varat izveidot jebkuru office 
dokumentu un rediģēt to. Dalies, sadarbojies 
un paraksti dokumentus, iekļaujot arī PDF.

Iekļautas noderīgas programmas
Pasniedz skolas nodarbības vai prezentācijas                                 

ar programmām, kas ir komplektā ar katru                             
TRIUMPH BOARD Interaktīvo displeju.

Obejktu atapzīšana. Zīmējot 
atpazīst objektu un formu.

Zīmējiet ar dažādām krāsām 
vienlaicīgi.

VIenkāršī pavelciet attēlu no tīmekļa 
vai usb flash atmiņas lai saglabātou 
tos Note.



USB Type-C

HDMI OUT

Izvēles 
aksesuāri

Mini PC
TRIUMPH BOARD Mini PS ir lielisks 
risinājums lai paplašinātu iespējas, tādā 
veidā nodrošinot iespēju strādāt Android 
vai Windows vidē, pārslēdzoties starp 
operētājsistēmām ar vienu klikšķi.

Aizmugure

Wi-Fi + Hotspot

Statīvi 
TRIUMPH BOARD Interaktīvajam 
displejam komplektā ir sienas stiprinājums.

Taču klasei vai sapulču telpai varat 
atsevišķi iegādāties kādu statīvu no plašā 
sortimenta:

4K tīmekļa kamera &                         
Skaļruņmikrofons
TRIUMPH BOARD 4K tīmekļa kamera ir 
8mp augstas kvalitātes. Kamera kopā ar 
skaļruņmikrofonu veido ideālu komplektu 
videokonferencēm. 

Salvetes tīrīšanai
TRIUMPH BOARD 
mitrās salvetes satur 
72% spirtu

Un lieliski dezinficē 
displeja virsmu 
vienlaicīgi to notīrot.

Prezentāciju rīks
Izbaudat bezvadu prezentācijas 
ar vienu pogas pieskārienu.

Priekša

Sāns

Plašas 
pieslēgumu 
iespējas

LAN 1000 Mbps 

USB 3.0
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TRIUMPH BOARD patur tiesības mainīt produkta specifikāciju bez ziņošanas.


