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AirON Series Monitor Touch
32 toques - 43”, 55”, 65” ou 86”

32 toques
Android Integrado
WIFI, LAN integrado
Entrada USB
DisplayPort
43”, 55”, 65” ou 86”
Full HD ou 4K
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Excelente Experiência
SMARTMEDIA AIRON SERIES

APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Os monitores Airon são modernos
e com sistemas tecnológicos que
permitem uma visão perfeita, para
apresentações interativas, fácil de usar.
Os monitores estão equipados com
matriz Full HD ou 4K para garantir vida
longa e alta resolução.
Design moderno com armação
preta, cantos arredondados, porta de
entrada USB e DisplayPort.
Android Player construído para
navegar na web e usar qualquer App,
PC opcional.
App para a gestão da Lousa Interativa
já incluso no Sistema Android, uma
função da Lousa utilizável sem PC
externo ou integrado.
Suporte para montagem em parede
incluído.

O monitor multi-touch Airon é uma
poderosa ferramenta e versátil que
pode revolucionar a visualização,
a “interação e transmissão do
conhecimento.

•

Com esta solução em ambiente de
aprendizagem é alcançada uma
convergência dos muitos instrumentos
utilizados até agora na sala de aula
(LIM, projetor de vídeo, DVD, sistema
de som) ou no escritório, em um
dispositivo completo e funcional.
Também é ideal para Digital Signage e
Videoconferência.
1 porta USB na parte de trás do
monitor, localizado no centro da parte
superior para ligar facilmente uma
câmera de vídeo.
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Tecnologia de toque Infrared de
forma rápida, precisa e confiável
Android integrado, PC Opcional
Projetado para permitir a manutenção
dos módulos de Infrareds in loco
Incluído software SmartTouch para
gerenciamento de mídia, software
Smartmedia IWB completo com
plug-in de videoconferência, software
SmartMedia Pro para gerenciamento
de dispositivos na sala, SmartSignage
para aplicações de sinalização digital
Opcional PC integrado, disponível
com I3, I5 ou I7
Função “Anotação na tela”
disponível no Player Android para
escrever, apagar, aplicar notas e
fazer screenshot (Captura de Tela),
resultado disponível imediatamente
na galeria de imagens.
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Incluso Software SmartMedia SmartTouch
SmartTouch é o software que permite gerenciar conteúdo e apresentações
de arquivos multimídia de forma mais eficaz e visualmente mais atraente em
qualquer dispositivo touch-based.
Fácil de usar, SmartTouch permite controlar e interagir com o conteúdo
naturalmente graças ao reconhecimento dos gestos das mão.
SmartTouch foi projetado para você ter uma experiência muito parecida com seu
Smartphone ou Tablet. Projetado para uso em monitores, quiosques e mesas
interativas com telas sensíveis ao toque.
Excelente em pontos de informação, feiras, museus, locais de varejo, shoppings,
estúdios de notícias de televisão, salas de reuniões, aeroportos, hotéis,
universidades, escolas, centros de formação, bibliotecas, etc.
VISUALIZADOR DE FOTO, VÍDEO E ÁUDIO
Permite visualizar e manipular fotografias, vídeos e arquivos de áudio, anotar
diretamente sobre a tela, e capturar e enviar suas anotações por e-mail.
NAVEGADOR
O navegador integrado permite  navegar na Internet e criar listas brancas e pretas
para limitar o acesso apenas aos locais específicos, anotar diretamente sobre a tela,
e capturar e enviar suas anotações por e-mail.
PUZZLE

QUIZ

Este aplicativo simula um quebra-cabeça clássico para entreter
de uma forma divertida! Os usuários podem transformar
qualquer imagem que eles desejam em um quebra-cabeça.

Criar e gerenciar quizzes personalizados para
fins educacionais ou de entretenimento.

VISUALIZADOR DE ARQUIVOS PDF, MICROSOFT WORD,
EXCEL E POWER POINT

INFORMAÇÃO

Permite visualizar o arquivo, selecionar zoom in ou out sobre a
totalidade ou parte do documento, anotar diretamente sobre
a tela, e capturar e enviar suas anotações por e-mail.

Compatível

Digite as informações de contatos solicitadas,
incluindo endereço de e-mail, anexar qualquer
arquivo que você quer (por exemplo, folhetos,
folhas de dados, imagens, screenshots, etc.),
e o aplicativo irá enviá-lo para o endereço de
e-mail especificado automaticamente.

Requisitos mínimos :Tablet 7” com Windows 8.1, 10 ou Desktop com
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10
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Outro software incluído
SmartMedia Pro

(5 usuários)

Com o SmartMedia PRO, o nosso software de gestão de sala de
aula de multimídia-linguística, você pode facilmente transferir e
compartilhar arquivos com seus alunos, se comunicar com eles
através de mensagens de voz e texto, explicar por imagens e sons,
transmitir um filme via rede, mostrar a classe um exercício criado
por um estudante, ver as telas dos alunos, bloquear os dispositivos
dos alunos, gerenciar quiz/pesquisa e muito mais.
SmartMedia Pro é um software intuitivo, simples de aprender,
simples de usar e não precisa de uma pessoa técnica para operar
ou manter.

Mais de 17 idiomas:

Compatível com:

SmartMedia IWB

SmartMedia SmartSignage

•
•
•
•

•
•

Características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controla todas as funções do seu PC ou laptop e suas aplicações
Desenha perfeitas formas geométricas
Salva e imprime aquilo o que foi feito na lousa
Escreve sobre as aplicações, cria anotações e destaca ou aumenta partes da tela
Conexão instantânea em tempo real para câmera, webcam, câmera
de documentos ou outros dispositivos digitais
Faz anotações sobre vídeos
Educação a distância: conexão em
modo de conferência via Internet,
LAN e/ou sem fio
Integração com os principais sistemas de videoconferência
Suporta o formato IWB, formato de
arquivo comum (CFF) para quadros
interativos
Compatível com os sistemas operacionais mais populares
Multi-usuários com personalização da interface do software para um
usuário individual e proteção com senha
Pesquisa de recursos on-line através de uma palavra-chave
Exportação em: imagem (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), pdf,
power point (.ppt, .pptx), Word (.doc, .docx), excel (.xls, .xlsx), página
web (html)
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solução SmartMedia para aplicações de
Digital Signage

•
•
•
•
•
•
•
•

Software Server-based fácil de usar
Gerenciamento centralizado de Player e
conteúdo em diferentes dispositivos em base
horária, diária, mensal
Flexibilidade nas opções de agendamento
Gestão versátil e planejamento do palimpsesto
com camadas de texto, vídeos, gráficos
Integração de conteúdo: das principais redes
sociais (Facebook, Twitter, Instagram ...), Google
Calendar e Google Drive
Capacidade de atualizar o conteúdo On-Air, sem
interrupções
Introduzir dados no Real-Time News, Weather,
etc
Capacidade de interagir com o conteúdo, como
em um site
Sistema de Evento Logging para Error Tracking
Software de Gestão de files é opcional.
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Especificações Técnicas
MODELO
Display
Diagonal
Contraste
Luminosidade
Ângulo de Visão
Duração média
Dimensão (mm)
Display tamanho (mm)
Resolução
Tecnologia Touch
Tempo de Resposta
Velocidade do cursor
Resolução Touch
Fq. de atualização
PC Integrado
Android Player integrado
Ponto touch
Câmera FULL HD e microfone
Router WIFI integrado

Saída USB para Touch
Entrada USB
Entrada HDMI
Entrada VGA
Entrada áudio  PC
Entrada Fone de ouvido
Entrada DP
Entrada AV
Entrada WAN
Saída VGA
Saída SPDIF
Saída LAN
Porta RS-232
Alto-falantes integrado
Cores das Armações
Acessórios incluídos
Peso

AIRON-55
LED
55”

AIRON-43
LED
43”

AIRON-65
LED
65”

AIRON-86-4K
LED
86”

3000:1

4000:1

4000:1

5000:1

400 cd/m2

400 cd/m2

400 cd/m2

500 cd/m2

178°/178°

178°/178°

178°/178°

178°/178°

75000 hora

75000 hora

75000 hora

1015 x 614 x 109
941,18 x 529,41
FULL HD (1920 x 1080)
Infrared
3 ms

1283 x 767 x 87

1209,6 x 680,4

1520 x 905 x 109
1428,48 x 803,52

75000 hora
2006 x 1177 x 109
1891,32 x 1063,87

FULL HD (1920 x 1080)
Infrared
3 ms
300 pontos/s
32767 x 32767
120Hz

FULL HD (1920 x 1080)
Infrared
3 ms
300 pontos/s
32767 x 32767
120Hz

4K (3840 x 2160)
Infrared
3 ms
300 pontos/s
32767 x 32767
120Hz

300 pontos/s
32767 x 32767
120Hz
Opcional
32
Não
Sim

Opcional
Opcional
Android 5.01, ARM Cortex A53 1.4 GHZ, RAM 2GB,  MEMÓRIA INTERNA 16GB
32
32
Não
Não
Sim
Sim

2

2

1 x USB 2.0 (para câmera), 3 x USB
1 x USB2.0 (para câmera), 1
2.0 frente (2 para Android e 1 para PC
x USB 2.0, 2 x USB 3.0
integrado), 1 x USB2.0, 2 x USB 3.0
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 x 15W
2 x 15W

Opcional
32
Não
Sim

2

2

1 x USB2.0 (para câmera), 1
x USB 2.0, 2 x USB 3.0

1 x USB2.0 (para câmera), 1
x USB 2.0, 2 x USB 3.0

2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 x 15W
2 x 15W
Preto
Preto
Preto
Preto
Cabo de alimentação, manual, CD software, 3 canetas, controle remoto, cabo VGA , cabo HDMI, cabo USB, carta de garantia,
Suporte para montagem em parede para monitores de 42” a 84”
28 Kg.

52 Kg.

63 kg

115 kg

Opções de Montagem

Acessórios opcionais

Trolley para monitores Interativos (TR-DIM)

PC integrado com processador Intel Core I3/I5/I7 com 4 GB de
RAM, 500 GB de disco rígido, WiFi, LAN, 2 x USB 3.0, 5 x USB
2.0, VGA, HDMI, entrada auricular e microfone

Disponíveis também em versão de montagem para
parede  (SP-DIM)

Regulável em altura (45cm) com motor elétrico
e controle remoto.

Trolley para Mesas e Monitor Interativo de 42 “à
84”  elétrico.
Altura e inclinação ajustável até 180° por
controlo remoto, para transformar-se em mesa
interativa (TR-TTI).

*Sistema operacional não incluso
Gabinete de segurança com chaves(ASN-DIM)
•
Ideal para notebook ou acessórios
•
Aço durável
•
Para notebooks com display até a 17“
•
Armários somente para notebooks
•
Fechaduras com duas chaves
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