i3TOUCH V-Sense 65”
P6504 T10
i3-Technologies biedt een boeiend alternatief voor de traditionele interactieve bord oplossingen; onze i3TOUCH collectie van digital signage en accessoires is een alles in één oplossing. i3TOUCH displays
zijn voorzien van V-Sense technologie, die voor zeer snelle en nauwkeurige aanraking zorgt, perfect voor gebruik in scholen en klassen! De i3TOUCH LCD touch oplossing biedt kristalheldere, highdefinition beelden. De touch technologie werkt via aanraking van een vinger of pen en het scherm reageert direct.
INTERACTIEF
• Tot 10 touch points
• V-sense touch technologie: vinger, pen of een ander pen of
vingervormig object.
INSPIREREND
• plug & play vanaf windows 7
• gebaren herkenning
• extreem snel
• LED versie, 50% energiebesparing
GEÏNTEGREERD
• Vesa 10x10cm voor bevestiging i3Computer
• OPS slot voor universele OPS pc integraties
• Data USB aan voorzijde voor eenvoudige toegang
• 4 mm anti-reflectie veiligheidsglas
• Ingebouwde geluidsversterker en luidsprekers
• Professioneel panel voor 24/7 gebruik
• Front speakers
• Garantie: 2 jaar

SENSE

SENSE

SENSE

De krachtige en snelle V-Sense 10 punts aanraakherkenning biedt maximaal
10 gebruikers de mogelijkheid om gelijktijdig pen- en muisfuncties, inkt
uitwissen en object manipulatie en verplaatsing op de interactieve display
uit te voeren. Het systeem herkent individuele multitouch gebaren voor elke
gebruiker, ongeacht door vinger, pen of een ander voorwerp naar keuze.

Alle i3TOUCH producten zijn compatibel
met Windows, MAC en Linux!

i3TOUCH P6504 T10

Touch technologie

65”

V-Sense

Display Ratio

16:09

Touch modus

vinger en pen

Optimale resolutie

1920 x 1080

Aanraakpunten

Helderheid

360cd/m2

10 gelijktijdige aanrakingen (enkel in Windows 7
of hoger)

Contrast ratio

4000:1

Gehard glas

4 mm

Response tijd

8 ms

Resolutie

8096 x 8096

Inputs

VGA x 1

Reactie snelheid

10 ms

Accessoires

Stroomkabel

PC AUDIO
TOUCH USB

VGA kabel

HDMI x 2

HDMI kabel

OPS slot voor universele OPS pc integraties (OPS
pc niet inclusief)

Afstandsbediening + Batterij

Display Poort x 1

PEN x 2

Communicatie poort

RS232 x 1

Gebruikershandleiding

Sound bar

speakers: 2 x 10W - USB x 2

Muurbeugel

Audio out

mini jack

Speaker out

2 x mini jack

CPU

min. i3 processor

Voeding

standby stroom verbruik <2.1 Watt

RAM

>4G

Hard disk

>100G

Interface

USB2.0

Scherm resolutie

1280*800

complete stroom verbruik <138 Watt
VESA Mount (W X H)

600 x 400 mm

Anti-collision gehard glas

Ja

Scherm oppervlak

1429 x 804 mm

Buiten afmetingen

1555 (W) x 936 (H) x 102 (D)

Verpakkingsafmetingen

1780 (W) x 1175 (H) x 300 (D) mm

Netto gewicht

78 kg

Totaal gewicht

87 kg

Aanbevolen
Computer
Configuratie

TECHNISCHE TEKENING

ERKEND DISTRIBUTEUR

INFO@i3-TECHNOLOGIES.COM

Exclusief design door i3 - wijzigingen voorbehouden.

Model type

