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SmartMedia Touch Monitor CAM Series
Nieuwe
camera met
microfoon
opgenomen

Cutting edge
technologie en
communicatie
Full HD of 4K
Multi-touch voor maximaal
10 gebruikers tegelijk
Geïntegreerde WiFi met USB, HDMI, VGA, en hoofdtelefoon
poorten

Verbeterde interactie met een geïntegreerde camera

CAM SERIES

TOEPASSINGEN

SmartMedia Touch Monitor CAMSerie biedt u de volgende generatie in
de presentatie-technologie door het
verstrekken van multi-touch functionaliteit
en de mogelijkheid voor tien personen
tegelijk te schrijven.

Zeer geschikt voor vergaderzalen,
klaslokalen, advertentieruimte, retail
locaties en corporate lobby’s, kan het
worden gebruikt als een interactief
whiteboard of voor interactieve digitale
signage.

Alle monitoren zijn FULL HD LED-displays.
Het moderne ontwerp komt met frames
in zilver en titanium kleuren, afgeronde
hoeken en extra aansluitingen voor HDMI,
USB-input en USB aanraking aan de
voorkant van de monitor.
Wall-mount opgenomen.

Ook met de professionele software voor
interactieve whiteboards geleverd, deze
monitoren zijn erg populair in scholen,
opleidingscentra en vergaderzalen.

KENMERKEN
• Anti-glare glas reflecties
• infraroodtechnologie verminderen voor
snelle, nauwkeurige en betrouwbare
contact
• dunne bezel design
• Uniek frame dat zorgt voor het
onderhoud van de infrarood modules ter
plaatse
• Gratis white-boarding software voor
annoteren dan toepassingen
• Optionele geïntegreerde PC, uw
keuze van de i3/i5/i7 processor.
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Software SmartTouch meegeleverd
SmartTouch is de software waarmee je multimedia inhoud of presentatie
bestanden kan beherenop een meer efficiënter en visueel manier, dit op elk
tactiel apparaat.
Gemakkelijk te gebruiken, maakt SmartTouch controle en communiceren met de
Inhoud door gesture recognition mogelijk.
SmartTouch is ontworpen om u een soortgelijke ervaring te geven dan met uw
smartphone of tablet.
Geschikt voor gebruik met touch screen monitors, interactieve kiosken en tafels.
Geweldig voor informatiepunten, winkels, shows, musea, retail, winkelcentra,
televisiestudio’s, vergaderzalen, luchthavens, hotels, universiteiten, scholen,
opleidingscentra, bibliotheken, etc.
FOTO, VIDEO EN AUDIO VIEWER
Bekijk en bewerk foto’s, video’s en audio-bestanden, teken direct op het scherm
aan Neem een screenshot en stuur uw annotaties door.
KLASSIEKE PUZZEL:
Deze applicatie simuleert een klassieke puzzel: leuke manier om te entertainen!
Gebruikers kunnen elk afbeelding die ze verlangen in een puzzel transformeren.
PDF, MICROSOFT WORD, EXCEL EN POWER POINT FILE
VIEWER

QUIZ Creator

U kunt bestanden bekijken en selecteren, het document in
zijn geheel of gedeeltelijk, inzoomen, op het scherm notities
vastleggen en doorsturen.

Maken en beheren van aangepaste vragenlijsten
voor educatieve en entertainment doeleinden.

BROWSER:

Voer de gevraagde informatie aan in de vorm, selecteer de bestanden die u wilt koppelen (bijvoorbeeld brochures, datasheets, foto’s, screenshots,
etc.), en de app zal sturen naar het automatisch
opgegeven e-mailadres.

Met de geïntegreerde browser kunt u surfen op het internet
en een lijst (black/wit) maken van toegelaten en/of niet
toegelaten websites. De mogelijkheid om interactieve
kaarten weer te geven en direct op het scherm annotaties in
te voegen, die ook kunnen worden vastgelegd en verstuurd
worden via e-mail.

Verenigbaarheid:

FORMULIER:

Minimumeisen: 7-inch tablet met Vensters 8.1,10 of
Desktop PC met Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of 10
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Extra Software meegeleverd
SmartMedia Pro (Voor 5 gebruikers)
Met Pro SmartMedia, onze educatieve multimedia-linguïstische
Network software, kunt u gemakkelijk afbeeldingen overbrengen
of bestanden delen met uw leerlingen, met hen communiceren via
spraak en tekst berichten, verklaren met beelden of geluiden, een
film over het netwerk laten zien, een oefening laten zien van een
student, raadplegen van de studenten hun schermen, blokkeer
student apparaten, beheer direct vragenlijsten / enquêtes en
nog veel meer. SmartMedia Pro is eenvoudig te leren, eenvoudig
te gebruiken en een technisch persoon voor het bedienen en
onderhouden is niet nodig.

Meer dan 17 talen:

Verenigbaarheid:

SmartMedia IWB

Belangrijkste kenmerken:
• Controleer alle functies van uw pc, laptop of toepassingen.
• Teken perfecte geometrische vormen.
• Opslaan en afdrukken word gedaan vanaf het whiteboard.
• Schrijf over de toepassingen, aantekeningen maken en markeer of
vergroot delen van het scherm.
• Directe aansluiting met real-time camera, webcam, documenten of
andere digitale apparaten
• Aantekeningen maken op video.
• Afstandsonderwijs: video
conferencing-modus verbinding
via het internet of LAN. Biedt de
deelnemers met dezelfde software
aan om de conferentie bij te leven
en hun whiteboards te delen.
• Integratie met de video voor de
belangrijkste conferentie systemen.
• Ondersteunde formaten IWB, gemeenschappelijke bestandsformaat (CFF)
voor interactieve whiteboards.
• Compatibel met de meeste populaire besturingssystemen.
• Multi-user-interface met aangepaste software en wachtwoordbeveiliging
voor een enkele gebruiker
• Online onderzoek door middel van een zoekwoorden.
• Export: afbeeldingen (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), PDF,
PowerPoint (.ppt, .pptx), Word (.doc, .docx) Excel (.xls, .xlsx) en Webpagina (.html)
• En nog veel meer

SmartMedia SmartSignage

SmartMedia oplossing voor digital signage
toepassingen.
• Serversoftware, makkelijk te gebruiken.
• Gecentraliseerd beheer van lezers en inhoud op
verschillende apparaten op basis van uur, dagelijks
of maandelijks.
• Flexibele plannings opties.
• Beheer en planning van veelzijdige palimpsest
met lagen tekst, video en grafieken.
• Content integratie: het belangrijkste sociaal net
(Facebook, Twitter, Instagram ...), Google Calendar
en Google Drive.
• Mogelijkheid om de inhoud zonder
onderbrekingen te bewerken.
• Invoeren van gegevens in real-time nieuws, het
weer, enz.
• Mogelijkheid om te communiceren met de
inhoud, zoals een website
• Event logging systeem voor het opsporen van
fouten.
• Queue management
systeem optionele
functie
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Technische specificaties
MODEL
Scherm
Diagonal Maat
Maat (in)

Size (in)
Full HD Resolution
Helderheid
Technologie
Reactietijd
Cursor snwwelheid
Touch resolutie
Frequentie
Geïntegreerde PC
Android integrated player

Touch points
FULL HD and microphone
Integrated WiFi router
USB input
HDMI input
VGA input
PC audio input
Headphone jack
AV Input
WAN Input
VGA output
SPDIF output
LAN output
Porta RS-232
Built-in Speakers
Color frames
Meegeleverde accessoires
Gewicht (Kg)

CAM-LED55
LED
55”
505.1 x 301.9 x 34.2

CAM-LED65-4K
LED
65”
592.9 x 352.3 x 36.2

CAM-LED75-4K
LED
75”
678.7 x 396.4 x 42.1

CAM-LED84-4K
LED
84”
766.5 x 451.1 x 38.1

1209,6 x 680,4
FULL HD (1920x1080)
500 cd/m2
Infrarood
3 ms
300 dots/s
32767 x 32767
120Hz

1428 x 803
4K (3840 x 2160)
500 cd/m2
Infrarood
3 ms
300 dots/s
32767 x 32767
120Hz

1675,8 x 928,26
4K (3840 x 2160)
500 cd/m2
Infrarood
3 ms
300 dots/s
32767 x 32767
120Hz

1862 x 1048
4K (3840 x 2160)
500 cd/m2
Infrarood
3 ms
300 dots/s
32767 x 32767
120Hz

Facultatief

Facultatief
Facultatief
Facultatief
Android 4.2.1, ARM Cortex A9 1.2 GHZ, RAM 1GB, internal memory 8GB
10
10
10
10
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 x 15W
2 x 15W
2 x 15W
2 x 15W
Zilver
Zilver
Zilver
Zilver
Netsnoer , handleiding, software-cd , 3 pennen , afstandsbediening , VGA-kabel ,
HDMI-kabel , USB-kabel , garantiekaart , Wandsteun voor 42 “ tot 84 “ beeldschermen
52 kg
65 kg
88 kg
104 kg

Montage Opties
Trolley voor Interactive Monitors (TR - DIM )
Ook beschikbaar in wandhouder versie ( SP - DIM )
Elektrisch aangedreven hoogte aan te passen
via de afstandsbediening

Elektrisch aangedreven wagen voor 42
“ tot 84 “ interactieve Monitoren en
tafels . Aanpassen kantelen en hoogte
via remote control.Can worden gebruikt
met oppervlakken van elk materiaal (
Mod . TR - TTI )

Accessoires
• Ingebouwde PC met Intel Core i3/i5/i7-processor, 4GB
RAM, 500GB harde schijf, WiFi, LAN, 2 x USB 3.0, 5x USB
2.0, VGA, HDMI-uitgang, ingang voor de headset en
microfoon
* Besturingssysteem niet inbegrepen
Vergrendeling Storage Cabinet (ASN-DIM)
	• Ideaal voor notebooks en accessoires
	• Duurzame stalen
	• Past notebooks met schermen tot 17”
• Voor Mobiele staat alleen
	• Lock, wordt geleverd met 2
sleutels
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