NovoTouch
EK653i, EK753i, EK863i

Panel dotykowy do pracy zespołowej
NovoTouch All-in-One jest przeznaczony
zarówno dla użytkowników biznesowych,
jak i edukacyjnych.
NovoTouch to najwyższej klasy panel dotykowy All-in-

Funkcje

One, który łączy rozdzielczość 4K – UHD, współpracę

Rozdzielczość 4K-UHD (3840 × 2160)

bezprzewodową, wideokonferencje, tablicę cyfrową

Panel wykorzystujący technologię In-Plane

i Digital Signage. Zaprojektowany, aby przenieść

Switching (IPS-ADS) w celu zapewnienia

spotkania biznesowe lub sesje edukacyjne na nowy

wyjątkowego poziomu szczegółów, fantastycznych

poziom współpracy i interakcji. Dzięki wbudowanemu
rozwiązaniu NovoConnect uczestnicy spotkań mogą
rozszerzyć ekran laptopa na płaski panel i porównywać
informacje oraz współpracować ze sobą. Funkcja
moderatora pozwala na zachowanie kontroli nad
spotkaniem, a adnotacje na ekranie pozwalają na
współpracę w czasie rzeczywistym. NovoTouch jest
w pełni kompatybilny z popularną praktyką BYOD.
Tymczasem spotkania hybrydowe z uczestnikami na

efektów wizualnych oraz szerokiego kąta widzenia
Bezbłędna adnotacja dotykowa zapewnia
wysoką dokładność, szybki czas reakcji i płynne
rozpoznawanie gestów
Antyodblaskowa i trwała powierzchnia chroni przed
zarysowaniami i uszkodzeniami ekranu
Android 8.0 i Google G-suite oraz wiele innych
aplikacji są zainstalowane fabrycznie.

miejscu i uczestnikami zdalnymi są ułatwione dzięki

Narzędzie Remote Manager do centralnego

możliwościom wideokonferencji, które obejmują

zarządzania urządzeniami

zainstalowane wstępnie aplikacje Zoom, Teams lub
Skype for Business. Ponadto panel NovoTouch można
przełączać między spotkaniami z trybu współpracy
na tryb Digital Signage, aby przekształcić nieaktywne
ekrany w cyfrowe tablice ogłoszeń.
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Współpraca bezprzewodowa

Połącz się bezprzewodowo za pomocą przeglądarki

Zinformatyzowane rozwiązanie audiowizualne —

internetowej, aplikacji, oprogramowania lub

prosta, bezpieczna

opcjonalnego narzędzia USB LauncherPlus

współpraca bezprzewodowa

Digital Signage

Można połączyć do 64 uczestników,
a jednocześnie 4 może udostępniać swój ekran
Możliwość dynamicznego przełączania się

Wbudowane rozwiązanie Digital Signage NovoDS
przeobrazi wyświetlacz NovoDisplay w tablicę ogłoszeń
Dekodowanie wideo z dwóch źródeł w oryginalnej

pomiędzy ekranami uczestników

rozdzielczości 4K

Komentuj i podkreślaj punkty do omówienia

Projekt, publikacja, zarządzanie — trzy proste kroki

w czasie rzeczywistym

do przygotowania Digital Signage

Duplikowanie ekranu w wielu miejscach

Opcjonalne rozwiązanie NovoDS Cloud pozwala

przez sieć

na dostęp do list odtwarzania materiałów

Sklep z aplikacjami NT umożliwia dostęp do
wstępnie wybranych aplikacji, dodatkowe aplikacje
są dostępne do pobrania osobno

oznakowania oraz zarządzanie nimi przy użyciu
interfejsu sieciowego na komputerze lub
urządzeniach mobilnych

Funkcja wideokonferencji kompatybilna
		 z zainstalowanymi wcześniej popularnymi
aplikacjami do prowadzenia wideokonferencji
IO Ports - NovoTouch 65’’, 75” and 86’’

80-pinowe gniazdo OPS
Wyjście HDMI
Porty USB 3.0
Port dotykowy 1 (USB-B)
Wejście HDMI 1/2/3 (2.0)
Port dotykowy 2 (USB-B)
Gniazdo modułu Wi-Fi

120-pinowe gniazdo OPS
Włącznik zasilania
Gniazdo zasilania

Głośniki

Port USB 2.0

Port LAN

Wyjście audio
— jack

Port RS-232 Port SPDIF Wejście audio
— jack

Wejście VGA

Gwarancja standardowa 3-letnia gwarancja na panel
Modele edukacyjne objęte są 5-letnią gwarancją na panel, jeżeli klientem końcowym jest szkoła, uniwersytet lub centrum
szkoleniowe. Aby obowiązywała przedłużona gwarancja, wymagana jest rejestracja produktu wykorzystywanego w sektorze
edukacji w ciągu 180 dni od daty zakupu.
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NAZWA MODELU
Rozmiar panelu

WYŚWIETLACZ

EK753i

EK863i

65”

75”

86”

Typ/technologia

Podświetlenie D-LED (IPS – ADS)

Jasność

500 cd/m2

Kontrast

4000:1

Rozdzielczość natywna

Ultra HD 4K (3840 × 2160)

Kąt widzenia (H/V)

178°/178°

Współczynnik proporcji

16:9

Częstotliwość odświeżania (Hz)

60 Hz

Szacowany czas użytkowania (typ)

30 000 godzin

Głębia koloru (bity)

1,07 mld

Orientacja montażu

Pozioma

Codzienne działanie (godziny/dni)

16/7

Technologia

Podczerwień

Punkty dotyku
DOTYK

EK653i

Adnotacja

10 punktów

Dotknięcie palcem

20 punktów

Rozdzielczość dotykowa

32,768 × 32,768

Ochrona powierzchni

Hartowane szkło o grubości 4 mm (7 w skali twardości Mohsa)

Narzędzie dotyku

Palec, pióro, rękawiczka, nieprzezroczyste przedmioty

Wersja systemu

Android™ 8.0

Procesor

Wielordzeniowy ARM®CPU o wysokiej wydajności

Procesor graficzny

4*Mali™ G51

Pamięć RAM

3 GB DDR3

Pamięć wewnętrzna

16 GB (eMMC Flash) (ok. 9 GB dostępne dla użytkownika)

SYSTEM
OPERACYJNY

Wejście

Wyjście

ŁĄCZNOŚĆ

HDMI v2.0 (x3), wejście VGA (x1)

Audio

Wejście audio 3,5 mm (x1)

Wyświetlacz

Wyjście HDMI v2.0 (x1)

Audio

Wyjście audio (3.5mm) (x1), wyjście SPDIF (x1)

Internet

LAN (RJ45) (x1)

Sterowanie

Wejście RS232 (x1)

Łączność bezprzewodowa

USB

Wyświetlacz

WiFi
(moduł USB)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)

Odbiornik IR

Przód (x1) (kąt ±25°, odległość > 8 m)

Projekcja przednia

USB 2.0 (x2)

Bok

USB3.0 (x3), USB Type B (x2) (dla portu dotykowego)

Dół

USB 2.0 (x1)
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NAZWA MODELU

EK653i

EK753i

Współpraca bezprzewodowa

Reprodukcja lustrzana ekranu (NovoConnect), duplikacja ekranu przez sieć korporacyjną
(NT LiveScreen / NT LiveReceiver), tablica (Note), ekran blokady (Screen Lock),
nagrywanie ekranu (NT Minutes), wideokonferencje, ponad 50 wbudowanych aplikacji
(NT App Store)

Digital Signage

Digital Signage (NovoDS)

ROZBUDOWA

Windows (OPS )

Intel Standard 80 Pin OPS

AUDIO

Głośniki

16W (× 2) (stereo)

DOMYŚLNE
APLIKACJE

ZASILANIE

Zasilacz (wewnętrzny)

AC 100–240 V, 50/60 Hz.
(3 A)

AC 100–240 V, 50/60 Hz.
(4 A)

AC 100–240 V, 50/60 Hz.
(4,5 A)

Zużycie energii

300 W

400 W

450 W

Tryb gotowości

CHARAKTERYSTYKA
FIZYCZNA

v03_kpo

EK863i

<0,5 W (tryb gotowości)

Wymiary (D × W × S)

1488,7 × 897 × 92
(58,6” × 35,3” × 3,6”)

1709,39 × 1020,05 × 91,2
(67,3” × 40,1" × 3,6")

1957,4 × 1160,1 × 91,4
(77,1” × 45,7" × 3,6")

Masa

41,4 kg (91,3 lb)

55,3 kg (122 lb)

70,8 kg (156,1 lb)

Mocowanie VESA (FPMPMI)

4 - M6 × 25mm,
600 x 400mm (23.6'' x 15.7'')

4 - M8 × 25mm,
800 x 400mm (31.5'' x 15.7'')

Kolor

Szary

Standard

Przewód zasilający, kabel VGA, kabel HDMI, kabel USB, kabel audio, rysik (× 2), pilot z
bateriami, zestaw do montażu na ścianie, moduł Wi-Fi i USB, zestaw dokumentacji

Opcjonalnie

LauncherPlus WQL400, LauncherPlus QL300

AKCESORIA
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