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Мощният
Интерактивен
Плосък панел 
с  Android 8.0

65″ EAN: 8592580118661 
75″ EAN: 8592580118654
86″ EAN: 8592580118647

Интерактивната серия плоски панели TRIUMPH BOARD 
е специално проектирана за заседателни зали и 
образователни среди, където качеството и здравето 
имат значение. Серията IFP осигурява иновативно, 
безупречно и безпроблемно интерактивно изживяване.

Снабдена с функции като антибактериално стъкло, 
филтър за синя светлина, бърз Android 8.0 и плавно 
безжично представяне, серия интерактивни плоски 
панели TRIUMPH BOARD гарантира, че ще извлечете 
максимума от всяка заседателна зала и класна стая.

Android 8.0 

Нулево разстояние стъкло-панел 

IR Сензорност 

Антибактериално и антиотблясъчно стъкло

USB Type-C със захранване

Wi-Fi/Bluetooth Вградени & Hotspot

LAN 1000 Mbps 

2x предни високоговорители 

OPS PC Слот 

Система за дистанционно управление (опция)
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Въздушна 
междина Стъкло

Панел

БЪРЗА ЛЕНТА С ИНСТРУМЕНТИ
Новият интерфейс на интерактивния плосък панел прави навигацията 
лесна, като най-използваните функции са удобно разположени в един 
хъб. Лентата с инструменти може да бъде настроена с най-често 
използваните приложения и 3 инструмента по ваш избор.

Запис - Запишете екрана на Android, който се показва от всеки източник.

AirClass - Лесна за използване уеб-базирана система за гласуване за 
срещи и класове.

 

ANDROID 8.0

Водещо в индустрията решение за чипсет с Android 8.0 носи 
страхотна производителност на изчислителната мощност и 
надеждност. Безпроблемно отваряйте множество приложения 
на екрана и изпълнявайте няколко задачи без караница.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (по избор)
Интерактивният плосък панел поддържа удобна уеб-базирана система 
за дистанционно управление. Той позволява функционалност за 
управление на клъстери за вашия интерактивен плосък панел. Опциите 
включват наблюдение на състоянието, групиране на панелите, 
превключване на време и канал, контрол на силата на звука и 
информационни бюлетини за спешни случаи. Всичко е налично в едно, 
обединено пространство.

АНТИБАКТЕРИАЛНО СТЪКЛО
Интерактивният плосък панел TRIUMPH BOARD включва специално 
покрито антибактериално стъкло, което убива микробите, които 
могат да се натрупват на повърхността и предотвратява предаване 
на инфекция по време на презентация или час.

Модерен и 
Практичен 
Дизайн
Разработена да отговори на 
нуждите и изискванията на 
днешния потребител.

Със супер тънки рамки, избор на 
преден вход/изход и 
високоговорители, изпълнени в 
зашеметяващо бяло, 
интерактивният плосък панел 
изглежда изключително и 
подхожда на всяка класна стая 
или заседателна зала.  

Писане от 
следващо 
поколение
Усъвършенстваната IR технология 
за докосване позволява отзивчиво 
докосване. 1 mm въздушна 
междина между панела и стъклото 
и 1,5 mm точност на докосване 
осигуряват естествено, плавно 
изживяване при писане.

Пишете с различни цветове 
едновременно, изтривайте с 
дланта си. Лесно сътрудничене 
без ограничения.
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Разпознаване на обекти - 
разпознаване на почерк, предмет 
и форма.

Използване на различни цветове 
по едно и също време.

Добавете снимки към Note, от USB 
флаш диск към браузъра - просто 
плъзнете и пуснете.

OfficeSuite

EShare

Безжичен софтуер за споделяне на 
съдържание                                                                                                                                
Споделете екрана си по-ефективно и удобно в 
заседателната зала или класната стая, без 
кабел. EShare позволява плавно поточно 
предаване на аудио и видео файлове, 
огледално отразяване на съдържание от 
любимото ви устройство към Interactive Flat 
Panel PRO и много други. 

Офис приложение всичко в едно
С OfficeSuite можете лесно да създавате и 
редактирате всеки офис документ на 
вашето IFP устройство.
Споделяйте, коментирайте, работете 
съвместно, цифрово подписвайте и 
правете много повече, включително PDF 
файлове.

TeamViewer
QuickSupport

Получете отдалечена 
поддръжка за вашия 
интерактивен панел – винаги, 
когато имате нужда от нея. 

Просто отворете QuickSupport 
на вашия Interactive Flat Panel 
PRO и можете да получите 
техническа поддръжка в 
момента. 

QuickSupport дава възможност 
на техник за поддръжка да 
осъществява отдалечен 
достъп, контролира и 
преглежда вашия Interactive Flat 
Panel PRO за бързо 
отстраняване на 
неизправности.

mozaBook Classroom

Софтуерът mozaBook 
Classroom включва 

грандиозно интерактивно 
съдържание, вградени 

приложения за развиване на 
умения, илюстративни и 
виртуални лабораторни 

приложения, дори в 3D, което 
помага за стимулиране на 
интереса на учениците и 

засилване на тяхното 
придобиване на знания.

Повече от 100 тематични 
приложения предоставят 

уникален начин за преглед и 
задълбочаване на 

придобитите знания.
Софтуерът поддържа функции 

на сензорен екран, а 
потребителският му 

интерфейс може да се 
адаптира към размера на 

дисплея.

Софтуер за образователно съдържание - 1 (една) година безплатен абонамент
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Лесна анотация
Снабдено с полезни функции, 
приложението Note предлага 
мощно решение за интерактивни 
срещи и класове.

Note

Включени софтуерни приложения Android



USB Type-C

HDMI 2.0

OPS PC и PC PRO
TRIUMPH BOARD OPS PC и PC PRO 
са идеалното решение за разширяване 
на вашите възможности. Осигурявайки 
безпроблемен достъп до вашата 
Windows операционна система, те ви 
позволяват да работите в средата, 
която работи най-добре за вас.

Изглед отпред

Wi-Fi + Hotspot

Опционални 
аксесоари
Стойки
Интерактивния плосък панел TRIUMPH 
BOARD включва фиксиран стенен 
монтаж.
За вашата заседателна зала или класна 
стая можете също да избирате от 
широка гама от допълнителни стойки и 
лифт-повдигащи системи:

4K Web камера и високоговорител
4K Web камерата на TRIUMPH BOARD е 
8-мегапикселова уеб камера и заедно с 
нашия високоговорител е идеален 
инструмент за видеоконферентна връзка с 
нашите IFP.

Подложки и кърпички 
за почистване
Почистващите кърпички 
TRIUMPH BOARD, 72% 
напоени с алкохол, напълно 
премахват 99,9% от всички 
бактерии и вируси, оставяйки 
чист и ясен сензорен екран.

Страничен 
изглед

Широка 
гама от 
свързаност

Изглед Отдолу

LAN 1000 Mbps 

USB 3.0
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