
Zaawansowana interaktywność i współpraca

Wysokiej klasy konstrukcja i funkcje - Ultrasmukła
ramka i funkcje oprogramowania premium

Długopis i uchwyt do szybkiego rysowania -
Rozpocznij sesję w kilka sekund dzięki
natychmiastowej aktywacji aplikacji tablicy

Zaawansowana technologia dotykowa -
Rozpoznawanie piórem i palcami zapewnia
bezproblemowe działanie

Interaktywne monitory Optoma zostały zaprojektowane tak, aby bezproblemowo odpowiadały potrzebom nauczycieli i uczniów. Słuchając

nauczycieli i zbierając opinie klientów, Optoma tworzy rozwiązania, które usuwają trudne bariery, przed którymi stoją dziś nauczyciele. 

Wynik; intuicyjne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie dostoswane do sposobu w jaki edukujesz. 

Tworzenie. Łączenie. Nauczanie.

optoma.pl

5862RK
Interaktywny monitor dotykowy premium Creative Touch 5-seria 86"



Specifications

Wyświetlacz

Podświetlenie Podświetlenie bezpośrednie dioda LED

Rozmiar (przekątna) 86"

Rozdzielczość 3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)

Jasność 420 cd/m2

Współczynnik kontrastu 1 200:1

Contrast ratio (dynamic) 4 000:1

Kąty widzenia 178°

Czas reakcji 6ms

Żywotność 50 000godzin

Liczba głośników 2

Wattów na głośnik 20W

Twardość powierzchni 7H

Szkło Hartowane szkło, antyodblaskowa powierzchnia/odcisk palca

Air gap 0.80mm

Pencil hardness 9H

Touch resolution 32768 x 32768

Specyfikacja produktu

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) 1957 x 87 x 1160

Rodzaj śrub montażowych M8*25mm

Otwory VESA 800*600

W pudełku Przewód zasilający w standardzie europejskim (3 m) 

Przewód zasilający w standardzie amerykańskim (3 m) 

Standardowy przewód zasilający w Wielkiej Brytanii (3 m)  

USB 

HDMI (3m) 

2x Pióro do pisania 

Pilot 

Bateria 

Uchwyt na długopis 

Skrócona instrukcja obsługi

Złącza wejściowe/wyjściowe Porty wejścia 3 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x

S/PDIF, 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS232, 2 x RJ45, 1 x

USB-C, 2 x USB Touchport

Porty wyjścia 1 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm

Net weight 64.5 kg

Gross weight 84.34 kg

Bezprzewodowy - antena Optional Accessory

Technologia bezprzewodowa 802.11ac/b/g/n/a/ax

Bezprzewodowy -
częstotliwość robocza

2.4Ghz/5GHz

Dotyk

System Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1

Touch point only)/Android/Chrome

Punkty dotyku 10 punktów pisania i 20 punktów dotyku

Narzędzie dotyku Palec, Pasywne pióro na podczerwień

Power

Zasilanie 100-240V~ 50/60Hz

Zużycie energii (tryb
czuwania)

0.292W

Zużycie energii (maksymalne) 490W

Power consumption - average
(watts)

162.6

System Operacyjny

Wersja systemu Android 9.0

CPU Czterordzeniowy procesor A73

GPU Mali G52 MC2

RAM 4GB

Storage 32GB

OSD / języki wyświetlacza 18 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski,

francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, rumuński,

rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński

tradycyjny, turecki
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