seria

Avtek TouchScreen 5 Connect
86”

75”

65”

seria

Avtek TouchScreen 5 Lite
65”
55”

5000

Ponad
sztuk
sprzedanych monitorów interaktywnych

10

MONITORY INTERAKTYWNE

lat
na rynku produktów interaktywnych

5

lat
gwarancji

1%

poniżej
awaryjności
serwis na miejscu

Tylko
jedna
taka marka

www.avtek.pl
facebook.com/AvtekPolska/

Present | Teach | Inspire

Edukacja
Inspirujące nauczanie
Monitor interaktywny Avtek TouchScreen
to doskonałe rozwiązanie dla edukacji,
które wzbogaca proces nauczania.
Rozwijanie kreatywności
Rozbudowany tryb białej tablicy i narzędzia do nanoszenia
notatek na każdym, nawet ruchomym obrazie, pozwalają
wyzwolić proces twórczy.
Współdziałanie i praca grupowa
Ekran rozpoznający 20 punktów dotyku oraz grubość
pisaka umożliwia efektywną współpracę kilku osób.
Doskonała jakość we wszystkich aspektach
Avtek TouchScreen wyświetla wyraźny obraz o wysokiej
rozdzielczości, posiada trwałą obudowę i wzmocnioną
frontową szybę, a także potwierdzony
niski współczynnik awaryjności.
Rozmiar dopasowany do potrzeb
TouchScreen dostępny jest w przekątnych 55”, 65”, 75”
i 86”, dzięki czemu znajdzie zastosowanie w każdej sali
lekcyjnej niezależnie od jej wielkości.
Przydatne narzędzia zawsze pod ręką
Pakiet użytecznych aplikacji takich jak Lupa, Stoper czy
Głosowanie pozwoli przeprowadzić zajęcia w angażujący
jak nigdy dotąd sposób.
Przyjazny interfejs i wygodna obsługa
Bezproblemowa adaptacja niezależnie od wieku
użytkownika – TouchScreen jest prosty w obsłudze
zarówno dla uczniów jak i przyzwyczajonych do
tradycyjnych tablic nauczycieli.
Avtek TouchScreen to nie tylko sprzęt – to również pakiet
oprogramowania dla edukacji, w skład którego wchodzą
programy ułatwiające prowadzenie zajęć, nagrywanie
prezentacji, a nawet zarządzanie monitorami w szkole.

nowa seria

Biznes

Avtek TouchScreen 5

Burza mózgów 2.0
Koniec z nudnym przerzucaniem slajdów. 
Dzięki Avtek TouchScreen każda prezentacja
stanie się interaktywną dyskusją
z dynamicznymi adnotacjami.
Nowoczesne rozwiązanie
Idealna integracja z dotykowym interfejsem Windows 10
oraz programami pakietu Office.
Podłączenie dowolnego sprzętu 
Bezproblemowe wyświetlanie obrazu z każdego urządzenia
bez względu na system operacyjny. Prezentacja z telefonu?
Czemu nie!
Wsparcie dla interaktywnych wideokonferencji
Avtek TouchScreen świetnie współpracuje z platformami
do wideokonferencji takimi jak Zoom Rooms.
Dopracowana konstrukcja
Nowoczesny, minimalistyczny wygląd, który jednocześnie
oferuje ogrom możliwości i dostępnych rozszerzeń.
Bezprzewodowe przesyłanie obrazu
Prezentacja z telefonu lub tabletu to nie problem.
Wbudowana aplikacja w połączeniu z Avtek Share tworzy
idealne środowisko do bezprzewodowych pokazów.
Uniwersalność
Avtek TouchScreen jest kompatybilny ze wszystkimi
najważniejszymi platformami sprzętowymi.

Avtek TouchScreen ma potencjał, aby stać się multimedialnym
centrum każdej sali konferencyjnej. Ekran dotykowy pozwala
zamienić zwykłe spotkanie w dynamiczną burzę mózgów.
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