
MAAKT LEREN LEUK



ZO WORDT KLASSIKAAL LEREN LEUK
Kinderen en leerlingen zijn van nature nieuwsgierig. Bij CTOUCH willen we die 

nieuwsgierigheid stimuleren door een leeromgeving te creëren die het delen van 

kennis en de interactie tussen leerling en docent aanmoedigt. Makkelijker gezegd dan 

gedaan? Niet met onze Laser Nova- en Laser Sky-touchscreens!

GROTERE 
PARTICIPATIE VAN 
LEERLINGEN EN 
DOCENTEN



MEER PLEZIER VAN UW AANRAAKSCHERM
Wilt u de leservaring van uw leerlingen naar een hoger niveau tillen? Wij bieden 

optionele accessoires voor een gedeeld scherm om samenwerking tijdens de les 

verder te stimuleren. De upgrade is compatibel met iedere tablet, smartphone 

en Windows- of Mac-notebook. Vertel uw leerlingen dus maar dat ze hun eigen 

apparaten mogen meenemen!

GECERTIFICEERDE 
ENERGY STAR EN A+

ENERGIEZUINIGHEID

Uiteraard geven wij om het milieu. Uw 

leerlingen zijn de toekomst en hebben 

recht op een gezonde leefomgeving. 

Daarom hebben we ervoor gezorgd dat 

de Laser Nova energiezuinig is. En zeg 

nou zelf: met een Energy Star-certificaat 

en een A+-energielabel scoren we hoge 

cijfers! Zo weet u niet alleen zeker dat u 

een milieubewust product gebruikt, het 

lage stroomverbruik zorgt ook nog eens 

voor lage eigendomskosten.



BASISELEMENTEN 
MET MEERWAARDE



Vooraf geïnstalleerde 
toepassingen
Annotatie-app, whiteboard, browser, 
e-mailclient & timer

Passieve CTOUCH-pennen
2 gratis dunne passieve pennen 
meegeleverd

Eenvoudige Adaptieve Touch 
Vermogen om zich aan te passen aan 
de schrijfsnelheid

DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE IN EEN VERTROUWDE OMGEVING
De Laser Sky is een veelzijdig aanraakscherm dat alle basiselementen biedt om uw 

klaslokaal interactief te maken. Met dit scherm kunt u uw leerlingen voorbereiden op 

de steeds veranderende wereld van de toekomst. Dankzij een krachtige ingebouwde 

en insteekbare OPS-sleuf kunt u iedere OPS PC op de Laser Sky aansluiten. Uw 

leerlingen zullen gefascineerd raken door de verbluffende geluids- en beeldkwaliteit 

van ons digitale touchscreen. De Laser Sky maakt leren leuk!

Geïntegreerde 
draadloze 
presentatie

32 POINT
TOUCH

7 jaar 
garantie

OPS-sleuf
Ondersteunt 
UHD@60Hz

Directe 
webcam 
USB-poort

Interne JBL®-luidsprekers
80W JBL®-luidsprekers met 
uitstekende Live Stage (Virtual) 
Surround sound

CTOUCH Home-toets
Het volledige menu is toegankelijk via één 
knop, waarmee een 'On Screen'-menu 
wordt geopend.

86"UHD75"UHD65"UHD55"UHD

Je hebt al een 
CTOUCH Laser Sky 
vanaf :

€1400 excl. Btw



•  Beheerfunctie voor mobiel
apparaat

•  Wake-on-LAN-standaard om 
apparaten vanaf een externe
locatie te bedienen

•  Laag energieverbruik met
gecertificeerd Energy Star- en
A+-energielabel

LAGE EIGENDOMS
KOSTEN



CTOUCH Home-toets
Het volledige menu is toegankelijk via 
één knop, waarmee een 'On Screen'-
menu wordt geopend.

2 geïntegreerde JBL® far-field 
microfoons
Sonique- en Voice Logic-technologie met 
geavanceerde omgevingsruis- en echo-
onderdrukking.

CTOUCH-besturingssysteem (COS™)
COS™, een op maat gemaakte gebruikersin-
terface. Ontworpen voor volledige flexibiliteit 
en aanpasbaar aan uw behoeften. 

Dynamische 
CTOUCH-pen
Dynamische 
pen voor meer 
interactie in het 
klaslokaal.

Eenvoudige Adaptieve 
Touch Vermogen om 
zich aan te passen aan de 
schrijfsnelheid

Geïntegreerde 
draadloze 
presentatie

Directe 
webcam 
USB-poort

32 POINT
TOUCH

7 jaar 
garantie

UP Android 7.1 onboard
Uitbreidbare en insteekbare module. Inclusief 
CTOUCH Apps Store met onmiddellijke 
toegang tot gerenommeerde apps.

OPS-sleuf
Ondersteunt
UHD@60Hz

SERIE LASER NOVATOUCHSCREENS
De Laser Nova is een geavanceerd aanraakscherm dat speciaal is ontworpen om 

leerlingen voor te bereiden op de wereld van morgen. Een digitaal touchscreen 

dat toekomstbestendige interactieve technologie met het grootste gebruiksgemak 

combineert. De Laser Nova is een intuïtieve plug-&-play-oplossing voor docenten en 

leerlingen. Stimuleer leerlingen om hun werk, kennis en inzichten te delen door ze 

hun eigen mobiele apparaten in de klas te laten gebruiken. U zorgt voor een stabiele 

wifiverbinding, wij doen de rest.

86"UHD75"UHD65"UHD

Interne JBL®-luidsprekers
80W JBL®-luidsprekers met 
uitstekende Live Stage (Virtual) 
Surround sound



www.ctouch.eu
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