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Výkonný 
interaktivní 
monitor s 
Android  8.0 

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

Dotykové monitory TRIUMPH BOARD jsou 
navržené speciálně pro jakékoliv školní třídy a 
zasedací místnosti, kde záleží hlavně na kvalitě 
a zdraví. Dotykové monitory poskytují inovativní, 
plynulý a bezproblémový interaktivní zážitek. 

S vlastnostmi jako jsou antibakteriální sklo, filtr  
modrého světla, senzor okolního světla, rychlý 
Android 8.0 a  bezdrátová prezentace Vás TRIUMPH 
BOARD interaktivní dotykový monitor ujistí, že 
využíváte svou školní třídu nebo zasedací místnost 
na maximum.

Android 8.0 

Zero Bonding 

Dotykové ovládání s IR technologií 

Antibakteriální sklo                                                

s ochranou proti odleskům 

USB Type-C s napájením

Vestavěné Wi-Fi / Bluetooth                     

& Hotspot připojení

LAN 1000 Mbps 

2x Reproduktory na předním panelu 

OPS PC Slot 

Systém pro vzdálenou správu (volitelný) 
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Vzduch Sklo

Panel

Moderní  
a praktický   
design

RYCHLÝ & JEDNOTNÝ PANEL NÁSTROJŮ

Nové ovládací prvky v panelu nástrojů zjednodušují ovládání všech 
funkcí. V panelu nástrojů lze nastavit nejčastěji používané aplikace a     
až tři systémové nástroje dle Vaší volby.

Record - nahrává Android obrazovku z jakéhokoli zdroje

AirClass - snadný webový hlasovací systém pro schůzky a výuku

ANDROID 8.0

Řešení čipové sady s Androidem 8.0 přináší vysoký výpočetní výkon, 
zabezpečení, spolehlivost a schopnost obrazového procesoru, to vše ve 
výborné kvalitě 4K ULTRA HD. Bezproblémové otevírání více aplikací a 
úkolů na obrazovce současně.

VZDÁLENÁ SPRÁVA (volitelné)

Dotykový monitor podporuje jednoduchý webový systém pro vzdálenou 
správu s volbou funkce správy klastrů. Mezi možnosti patří monitorování 
stavu, seskupování panelů, nastavení času a kanálů, ovládání hlasitosti 
a upozornění na mimořádné události. Vše je přehledně k dispozici v 
jedné aplikaci. 

ANTIBAKTERIÁLNÍ SKLO

Interaktivní panel má speciálně ošetřené antibakteriální sklo, které ničí 
choroboplodné zárodky, které se mohou hromadit na povrchu, a zabraňuje 
přenášení infekce během prezentace nebo výuky.

Zážitek z 
psaní nové 
generace
Pokročilá, dotyková IR technologie 
umožní citlivý dotyk. Přirozený a plynulý 
zážitek z psaní s přesností dotyku 1,5 
mm zajistí nulová (0 mm ) mezera mezi 
LCD panelem a sklem. 

Novinkou je i psaní různými 
barvami současně a mazání dlaní. 
Spolupracovat mezi sebou tak můžete 
snadněji a bez omezení.

Moderní  design s řadou předních vstupů 
a reproduktorů na tenkém bílém rámu.

Speciálně navržený pro potřeby  a 
požadavky současného uživatele. 

Dotykové monitory TRIUMPH BOARD 
se hodí do každé zasedací místnosti, 
školícího prostoru, recepce a nebo 
posluchárny či učebny. 
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mozaBook CLASSROOM

Vzdělávací software mozaBook 
CLASSROOM nabízí 

plnohodnotný interaktivní obsah, 
vestavěné dovednosti ale i 3D 
vývojové a virtuální aplikace. 

Díky mozaBook CLASSROOM 
obsahu zaujmete studenty a 

podpoříte lepší zapamatování 
nových znalostí. 

Více než 100 tematických 
aplikací poskytuje jedinečný 

způsob prohloubení získaných 
znalostí a jejich kontroly.

Tento software podporuje funkce 
dotykové obrazovky a jeho 

uživatelské rozhraní se může 
přizpůsobit velikosti displeje.

Vzdělávací obsahový software – předplatné na 1 rok zdarma 
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Snadná Anotace
Aplikace Note obsahuje užitečné 
funkce a přináší výkonné řešení pro 
interaktivní schůzky a výuku.

Note

OfficeSuite

EShare

Bezdrátové sdílení obsahu                                                                                                                      
Bezdrátově sdílejte obrazovku efektivněji a 
pohodlněji během své porady či školení. EShare 
umožňuje plynulé streamování audio a video 
souborů, zrcadlení obsahu z Vašeho oblíbeného 
zařízení na dotykový monitor a mnoho dalšího.

„All-in-one“ aplikace Office
S aplikací OfficeSuite můžete snadno vytvá-
řet a upravovat jakýkoli Office dokument        
přímo v monitoru. Sdílejte, přidávejte 
poznámky oznámky, spolupracujte, digitálně 
podepisujte a mnoho dalšího včetně souborů 
PDF.

Včetně výkonného Softwaru       Android

Rozpoznání ručního psaní,      
objektu a tvaru.

Spolupráce v různých          
barvách současně.  

Vložení obrázku do „Note“, z USB 
disku do prohlížeče & funkce „Drag 
& Dropť“.  

Získejte vzdálenou podporu 
pro svůj interaktivní panel, 

kdykoli ji budete potřebovat.

Stačí jen otevřít QuickSupport

na Vašem interaktivním 
panelu          a získáte 

technickou podporu

obratem.

TeamViewer          
Quick Support
Získejte vzdálenou podporu 
pro svůj interaktivní panel, 
kdykoli ji budete potřebovat.

                                                     
Stačí jen otevřít QuickSupport 
na Vašem interaktivním panelu          
a získáte technickou podporu 
obratem. QuickSupport umožňí 
technické podpoře nahlížet 
a ovládat Váš panel pomocí 
vzdáleného přístupu. Technická 
podpora pak je schopna 
snadno diagnostikovat problém 
a navrhne patřičné řešení.



USB Type-C

HDMI 2.0

Volitelné 
příslušenství

OPS PC a OPS PC PRO
TRIUMPH BOARD OPS PC a OPS 
PC PRO jsou dokonalým řešením pro 
rozšíření schopností monitorů. OPS PC 
Vám nabídne práci v prostředí, které Vám 
nejlépe vyhovuje. S OPS PC získáte 
přístup k operačnímu systému Windows.

Pohled zepředu

Wi-Fi + Hotspot

Stojany
Součástí balení dotykových monitorů 
TRIUMPH BOARD je fixní držák na zeď. 
Je-li preferovaná větší flexibilita s umístěním 
monitoru v místnosti, můžete si vybrat 
ze široké nabídky volitelných stojanů a 
pojezdových systémů. 

Videokonferenční sada
Ideálním příslušenstvím pro videohovory 
je TRIUMPH BOARD 8-Megapixelová 
webová kamera WebCam s 4K rozlišením a 
Speakerphone reproduktor s integrovaným 
mikrofonem.  

Čistící ubrousky 
TRIUMPH BOARD Cleaning 
Pads a Cleaning Wipes obsahují 
72% alkoholu. Zničí 99,9% všech 
bakterií a virů. Po jejich použití je 
display opět čistý a jasný.

Pohled zespodu

Pohled     
z boku

Široké 
možnosti 
připojení

LAN 1000 Mbps 

USB 3.0
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TRIUMPH BOARD si vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího ohlášení.


