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De Clevertouch IMPACT ™ Serie is specifiek ontworpen
om te voldoen aan de behoeften van zowel het digitale
als het conventionele klaslokaal en is meer dan alleen
een interactief touchscreen: het biedt een echt intuïtieve
ervaring en intensieve samenwerking.
Clevertouch IMPACT ™ zit boordevol functies om
lesgeven en leren te ondersteunen en biedt de oplossing
die nodig is om waarde toe te voegen aan lessen en
leraren te bevrijden van de beperkingen van restrictieve,
traditionele technologie.

Meermaals bekroonde onderwijsoplossingen voor het digitale klaslokaal

At InfoComm

2019

Interactive
Display Technology
of the Year
AV Awards
2019 – Winner

Interactive Product
of the Year

Digital
Devices

Collaboration Product
of the Year

Tech & Learning
Best of Show

Tech & Learning
Best of Show

AV Awards
2017 – Winner

BETTAwards
2019 – Finalist

AV News Awards
2018 – Winner

Tech and Learning
2019 – Winner

Tech and Learning
2018 – Winner

Focus op wat belangrijk is

Eenvoudige verbinding

Met Mobile Device Management (MDM) en OTAupdates (over-the-air), wordt de update van software,
apps, firmware en probleemoplossing allemaal
op afstand beheerd door de IT-afdeling, waardoor
leerkrachten volledige kunnen focussen op les geven.

Dankzij onze verbeterde connectiviteit kun je inhoud van
Android-, iOS-, Windows- en Chrome-apparaten heel snel
delen. Wi-Fi®, Bluetooth®, veel externe ingangen en een
slot-in pc-optie zorgen ervoor dat je connectiviteit volledig
wordt afgedekt. Inclusief 4 GB RAM (Impact Plus), Gigabit LANintegratie, 4K-gebruikersinterface, OTA-updates en beheer
op afstand - slechts enkele kenmerken van dit product van
wereldklasse.

Moeiteloze integratie
Met Clevertouch zijn leerkrachten niet beperkt tot één
type presentatiesuite, softwareprovider, platform of
besturingssysteem. Leerkrachten zijn volledig vrij om
bestaande middelen te gebruiken of om de middelen
die aan andere providers verbonden zijn eenvoudig
en snel te importeren. Leerkrachten kunnen ook
naadloos schakelen tussen Android- en pc-modi en
moeiteloos bestaande services zoals Google Classroom
of Microsoft-pakketten blijven gebruiken binnen de
Clevertouch-suite.

clevertouch.com | info@clevertouch.com

Praktische differentiatie
Docenten en studenten zijn meer verbonden dan ooit,
met gemakkelijk te gebruiken op maximaal 50 apparaten
tegelijkertijd mirroring en touch-back. Gebruik de gesplitste
schermmodus om het werk van 4 studenten tegelijk te
tonen. De docent kan zijn mobiele apparaat gebruiken om
zijn Clevertouch te bedienen waardoor hij de vrijheid krijgt
om staand voor de klas op effectieve wijze individuele, kleine
groepen en leeftijdsgroepen te onderwijzen.

#clevertouch

IMPACT Plus™

gninrael dednelb rof sppA
55" 4K

NEW

65" 4K

75" 4K

86" 4K

Krachtig en boordevol functies - Impact Plus is ontworpen voor het klaslokaal van vandaag

NEW

Fantastisch geluid
45W Max Power voor
ruimtevullend geluid.

NEW

Microfoon
Ingebouwde line array
microfoon.

NEW

4K
True 4K resolutie voor
een alom scherpere
gebruikerservaring.

NEW

High Precision Technology
Onze gepatenteerde Super Glide Touchtechnologie biedt de meest vloeiende
schrijfervaring op een touchscreen,
die u ooit hebt gehad. Schrijven en
annoteren met uw vinger of
de pen, zoals op een tablet of
Smartphone - zonder enige
vertraging.

NEW

Met een ingebouwde NFCsensor in de bezel, tik je je
NFC-kaart onderaan het
scherm om direct in te loggen
op je profiel.

Nieuwe super
coole stylus

NEW

Comfort-stylus om lesgeven te
vergemakkelijken

Veiligheidszaken

Uitgebreide garantie

We weten hoe belangrijk veiligheid
is, dus we bieden heel veel opties
om controle over je apparaat te
houden. Clevertouch kan het netwerk
in- of uitschakelen. Instellingen,
apps en Android kunnen worden
uitgeschakeld. Gegevens kunnen
aan het einde van een sessie
worden gewist en het scherm kan
worden vergrendeld met een veilige
toegangscode.

Geen lopende abonnementskosten.

Onbegrensd
whiteboarden
Nooit meer te weinig ruimte
met ons oneindige canvas. Met
rekenhulpmiddelen, handschriftnaar-tekstherkenning en de
mogelijkheid om afbeeldingen en
vormen in te voegen, die allemaal
kunnen worden opgeslagen,
afgedrukt of gedeeld met
apparaten van studenten.

Slim Account Profiel
met NFC

Cloud Accounts
Sync met je Cloud
accounts zodat je overal en
altijd kan werken.

Cleverstore

Krijg toegang tot honderden
gratis les-apps om lessen
aantrekkelijker te maken.

NEW

Milieuvriendelijke
bewegingsdetectie

Connectiviteit

Uitgerust met naderingssensoren
schakelt uw Clevertouch uit wanneer
niemand in de kamer wordt
gedetecteerd.

Grote connectiviteit inclusief twee
van de nieuwste USB-C-poorten.
Eén enkele kabelverbinding
voor audio, video en touch. Eén
USB-C geeft de mogelijkheid
om uw apparaat op te laden en
tegelijkertijd naar het hoofdscherm
te casten.

NEW

Hoe IMPACT™ voor jouw school werkt
Bespaar tijd bij de lesplanning met
gratis abonnementssoftware

Eenvoudige integratie en
installatie

clevertouch.com | info@clevertouch.com

Apps voor Blended Learning

High Precision Technology

Screen mirroring met ingebouwde
docentenbesturing

Verzend op afstand berichten,
waarschuwingen en media naar al
uw Clevertouch-schermen.

#clevertouch

IMPACT™

65" 4K

NEW

75" 4K

86" 4K

IMPACT ™ is ontworpen voor het onderwijs en is de perfecte totaaloplossing voor de klas.

NEW

Connectiviteit

Uitgebreide garantie

Audio

Geen lopende abonnementskosten.

2 x 15W speakers voor
kristalheldere geluidskwaliteit
overal in de ruimte.

Grote verscheidenheid aan
verbindingen - incl.
1 USB-C-poort voor de
overdracht van audio, video
en touch.

NEW

Cleverstore

Krijg toegang tot honderden
gratis les-apps om lessen
aantrekkelijker te maken.

Onbegrensd
whiteboarden

Cloud Accounts

Nooit meer te weinig ruimte
met ons oneindige canvas. Met
rekenhulpmiddelen, handschriftnaar-tekstherkenning en de
mogelijkheid om afbeeldingen en
vormen in te voegen, die allemaal
kunnen worden opgeslagen,
afgedrukt of gedeeld met
apparaten van studenten.

Sync met je Cloud
accounts zodat je overal en
altijd kan werken.

High Precision
Technology
Onze gepatenteerde Super Glide
Touch-technologie biedt de meest
vloeiende schrijfervaring op een
touchscreen, die u ooit hebt gehad.
Schrijven en annoteren met uw
vinger of de pen, zoals op een tablet
of Smartphone - zonder enige
vertraging.

NFC Pennenbak
(optioneel)
Met de NFC-pennenbak kunnen
docenten worden toegewezen
met een fob-kaart met al hun
instellingen en accounts, dus geen
langdurig inlogproces meer.

Beheer op afstand
Op afstand bekijken, beheren,
bijwerken en problemen
oplossen. Je IT-kantoor kan op
je Clevertouch-scherm werken
zonder naar het klaslokaal te
hoeven komen. Je hebt altijd
de nieuwste versies van apps
en software zonder dat je
bestanden hoeft te installeren
wanneer je les moet geven.

NEW

LUX 8.0
Makkelijk te gebruiken
interface. Eenvoudig, snel,
intuïtief ... apps en gebaren
ontworpen om dagelijkse taken
naadloos te maken.

Hoe IMPACT™ voor jouw school werkt
Bespaar tijd bij de lesplanning met
gratis abonnementssoftware

Eenvoudige integratie en
installatie

clevertouch.com | info@clevertouch.com

Apps voor Blended Learning

High Precision Technology

Screen mirroring met ingebouwde
docentenbesturing

Verzend op afstand berichten,
waarschuwingen en media naar al
uw Clevertouch-schermen.

#clevertouch

Snelstartmenu voor directe
leermiddelen
Je meest gebruikte apps zijn beschikbaar met één
aanraking en zijn gemakkelijk toegankelijk via het
snelstartmenu.
Annotatietools zijn altijd toegankelijk, zodat de
zodat je lessen soepel en gemakkelijk verlopen. Dit
verhoogt de motivatie en betrokkenheid van de
studenten.

De Clevershare-app is gratis te downloaden en
compatibel met Android-, Windows-, iOS- en
Chrome-apparaten. Tot 50 apparaten kunnen
verbinding maken met het Clevertouch-scherm
en inhoud delen - afbeeldingen, video en audio.
De presentator heeft volledige controle over wat
er wordt gedeeld en kan maximaal 4 apparaatschermen tegelijkertijd weergeven, waardoor de
samenwerking en deelname van studenten binnen
elke les wordt vergroot. Nu inclusief touch-back.

Maak notities, diagrammen of
afbeeldingen, voeg toe en blader door
meerdere pagina’s, voeg een afbeelding
in of wijzig de achtergrondkleur.
Nu inclusief handschrift en
formuleherkenning.
Dubbelklik op bestanden om ze te openen,
of kopieer, knip en plak, net zo eenvoudig
als bij gebruik op een pc. Persoonlijke
cloudopslagintegratie.
Verken het internet zonder een computer
te gebruiken, met behulp van de IMPACT ™,
Chrome en Chromium-browsers.

Cleverstore bevat honderden apps in alle
onderwerpen en een scala aan talen, waaronder
geletterdheid, STEAM en talen. Elke app wordt
getest door ons team om ervoor te zorgen dat er
geen advertenties, in app-aankopen of ongepaste
inhoud doorkomen. We werken samen met de
meest populaire educatieve app-ontwikkelaars
om je apps te geven die je echt in de klas kunt
gebruiken.

Ga eenvoudig terug naar recent gebruikte apps
met behulp van de actieve knop met gesplitste
schermmodus.
Bescherm uw Clevertouch met een
wachtwoord met behulp van Lock.

Alle geïntegreerde apps en de apps
die u hebt gedownload van de
Cleverstore zijn hier te vinden.

Al uw favoriete apps op één
plek, inclusief instellingen.

Zwevend annotatiegereedschap - annotatie,
stemmen, spotlight, handschrift, timer,
stopwatch, knip- en zoomgereedschap.

clevertouch.com | info@clevertouch.com
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Alles inbegrepen in panelprijs, geen lopende kosten

Flexible Messaging Solutions

Exclusief voor
CLEVERTOUCH
Met CleverMessage ™ is uw Clevertouch niet alleen een scherm voor
lesgeven, het is ook een communicatie-instrument. Gebruik het om
berichten, waarschuwingen en belangrijke informatie naar studenten,
medewerkers en bezoekers te sturen.

Het is eenvoudig en kosteloos!

1
2
3

Dagelijks nieuws
en activiteiten

Wekelijks
lunch menu

Maak een online account en verbind je
Clevertouch-schermen.
Live video
berichten van het
schoolkantoor

Voeg je logo-afbeeldingen, YouTube-kanaal, video’s,
posters en meer toe.

Kies je template en plan je meldingen.

Noodaankondigingen
en brandoefeningen

DOE HET

op jouw manier

Naadloze integratie

Flexible IT Computing Oplossingen
Upgrade naar de ultramoderne nieuwste Intel®
OPS-module van Windows 10 Pro.

Download je favoriete apps of
doorzoek onze kosteloos te
gebruiken Cleverstore.

clevertouch.com
| info@clevertouch.com
| info@clevertouch.com
clevertouch.com

Van in hoogte verstelbare
mobiele trolleys tot
wandsteunen, we hebben
verschillende oplossingen
beschikbaar om uw installatie
compleet te maken.
clevertouch.com / accessories

Met een Certified by Google Chromebox heb je toegang tot de
gebruiksvriendelijke interface van Google Classroom, zodat je snel inhoud kunt
maken, opslaan en delen.

#clevertouch
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Alles inbegrepen in panelprijs, geen lopende kosten

MDM & OTA
functionaliteiten
betekenen controle van
meerdere Clevertouch
devices, waar ze ook zijn!

Beheer op afstand
IT afdelingen en schoolbeheerders kunnen de controle overnemen
met onze MDM- en OTA-functionaliteiten. Klaslokalen hoeven
niet meer te worden bezocht om te upgraden of problemen op te
lossen, nu kan het allemaal op afstand worden gedaan.

Een overzicht van al je
Clevertouch displays

Update of verwijder apps

Bekijk status informatie

Bekijk het Clevertouch scherm

Installeer apps en bestanden

Push berichten
versturen

Tags toevoegen en
toewijzen aan een
groep
Vergrendelen en
ontgrendelen

Herstarten en
afsluiten

Bekijk individuele Clevertouch schermen, update apps, instellingen en meer.

Directe Over-the-Air Updates (OTA)
De nieuwe Over-the-Air-technologie betekent dat nieuwe
functies, bugfixes, software- en hardware-updates naadloos
op elk Clevertouch-scherm kunnen worden uitgevoerd. Met
slechts één klik op de knop zal het Clevertouch-scherm zoeken
naar de nieuwste firmware-update en deze installeren, zodat u

clevertouch.com | info@clevertouch.com

direct toegang hebt tot de nieuwste apps en functies. Patchfixes
hoeven niet langer op een USB te worden gedownload en
handmatig te worden geüpload, waardoor IT-managers meer
tijd en minder gedoe hebben.

#clevertouch

Welke IMPACT™ is voor jou?
IMPACT™

IMPACT Plus™

Schermgrootte

65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

RAM

2GB RAM

4GB RAM

Interne opslag

16G

32GB

4K UHD (3840x2160 @60Hz)

Ja

Ja

Gehard glas - Mohs Level 7

Ja

Ja

High Precision Technology

Ja

Ja

20 contactpunten

Ja

Ja

Vinger, gebaar en pen

Ja

Ja

Gelijktijdig schrijven

Ja

Ja

Ink-In Tools via LYNX

Ja

Ja

Dual Recognition Stylus

Ja

Ja

Palm Rejection

Ja

Ja

Annoteer over iedere bron

Ja

Ja

Apps voor de klas: Inclusief Whiteboard,
Annotate, Timer, Media Players, Browser,
Pdf Reader, Screen Record, Spinner, Voting,
Wiskunde Tools

Ja

Ja

Compatibel met Windows 7 tot 10, Windows XP,
Linux, Mac, Android, Chrome

Ja

Ja

LUX 8 Powered By Android Oreo 8

Ja

Ja

2 X 15 Watt Speakers

Ja

Ja

Ops Intel PC Slot

Ja

Ja

Grote connectiviteit

Ja

Ja

V811 Chipset

Ja

Bewegingssensor

Ja

Ingebouwde Line Array microfoon

Ja

USB-C x2, 1 met laadmogelijkheid

Ja

Geïntegreerde NFC

Ja

Clevershare hardware geïntegreerd

Ja

Super Wide Sound Subwoofer

Ja

True 4K gebruikers interface

Ja

Super Cool Stylus

Ja

Extra Android module slot

Ja

1x Display Port

Ja
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IMPACT Plus™ | Specificaties

Display

Connectiviteit

Schermgrootte

55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

OPS Slot

1 - Intel® spec

Schermtype

TFT LCD - Direct LED Backlight

HDMI In

3

Beeldverhouding

16:9

HDMI Uit

1

Schermkleuren

1.07 biljoen (10 bit)

USB-A 2.0

3 (1 voor systeem upgrade)

Resolutie

4K UHD (3840x2160 @60Hz)

USB Touch (type B)

3

Responstijd

8ms

USB A 3.0 (snellere overdacht)

3

Refresh rate

60Hz

USB C

2 (1 met laadmogelijkheid)

LCD kijkhoek

178˚

LAN In (RJ45)

1 GB

Helderheid

400 cd/m2

RS-232

Ja

55" 1200:1
65" 1200:1
75" 1200:1
86" 1200:1

Wake-on-Lan

Ja

Contrast Ratio

Clevertouch Draadloos
Adapter 2.0

Ja

Bluetooth

Ja

Dynamische Contrast Ratio

55″ 5000:1
65″ 5000:1
75″ 5000:1
86″ 5000:1

Displayport In

1

VGA In

1

Hardheid van het glas

Gehard glas - Mohs Level 7

VGA Audio In

1

Glas type

Thermisch gehard - Anti reflectie - Super Glide Surface

Optisch Uit

1

Main Board

V811

Headphone

1

Touch Uit

3

NFC Reader / Writer

Ja

Camera

Optioneel

Nabijheidssensor

Ja

Interactiviteit
Schrijftechnologie

High Precision Technologie

Contactpunten

20

Touch resolutie

32768x32768px

Responstijd

< 8ms

Touch nauwkeurigheid

1.5mm

Besturingssysteem

Android Oreo 8

Minimale object grootte

3mm

Systeemversie

LUX 8

Touch Tool

Vinger, gebaar en pen

RAM

4GB

Gelijktijdig schrijven

Ja

Interne opslag

32GB

Pennen inbegrepen

2 met verschillende kleurtoewijzing aan ieder uiteinde

CPU

Dual Core A73+Dual Core A53

Ink-In Tools

Ja – LYNX

GPU

Quad Core Mali G51

Pen type

Dual Recognition Stylus

Android resolutie

4K

Penhouder

Geïntegreerde pennenbak over de volledige breedte

Android module slot

Ja

Diameter penpunt

3mm/7mm

Geïntegreerde LUX UI

Ja

Pen & Touch differentiatie

Ja

Pen-identiteit

2

Palm Rejection

Ja

Annotatie via elke bron

Ja

Apps voor de klas

Inclusief Whiteboard, Annotate, Timer, Media
Players, Browser, PDF Reader, Screen Record,
Spinner, Voting, Wiskunde Tools

Computing

Audio
Dual Front Facing, Bass
Enhanced speakers

2 x 15 Watt Speakers + 15 Watt Subwoofer

Audio Uit

Ja

SPDIF / Fibre

Ja
2.1

Compatibiliteit

Windows 7 tot 10, Windows XP, Linux, Mac,
Android, Chrome

Sound Channel
Line Array microfoon

Ja

Tracking Rate

6m/s

Super Wide Sound

Ja

Scan Rate

200Hx

Gestures & Edge Swipes

Windows ondersteund
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IMPACT Plus™ | Specificaties

Capaciteit

IMPACT™ Features en Software

Stroomvereisten

100 – 240V ~ 50/60Hz

NUITEQ™ Snowflake

Ja

Stroomverbruik (normaal)

55″ 87W
65″ 118W
75″ 124W
86″ 172W

LYNX™ App met Online
Lesplanning

Ja

Stroomverbruik (stand-by)

< 0.5 Watt

Cleverstore™ App Store voor
educatie

Ja

Ultra stil design zonder
ventilator

Ja

Embedded Digital Signage

Ja

Clevershare™ spiegelen van ieder
device naar het board

Kosteloos voor de levensduur van het touchscreen
(touch back)

Geïntegreerde gepersonaliseerde
accountprofielen

Ja

Bedrijfs- en Opslagomstandigheden
Bedrijfstemperatuur

0˚ tot 40˚

Temperatuur bij opslag

-20˚ tot 60˚

Bedrijfsluchtvochtigheid

10% tot 90% RH

Luchtvochtigheid bij opslag

10% tot 90% RH

Embedded Room Booking

Ja

Hoogte

Lager dan 5000 meter

Whiteboard Annotation

Ja

Cloud Account Access

Email direct vanaf het

Fysieke specificaties

touchscreen

Ja

Scan QR Code om werk op te slaan Ja

Paneelafmetingen

55" 1268×792×90mm
65" 1489×919×91mm
75" 1709.7×1042.4×94.8mm
86" 1957.2×1181.9×94.8mm

CleverMessage™ - Instant alarm
berichten

Ja

Over-the-Air Updates

Ja

Verpakte afmetingen

55” 1428x878x220mm
65” 1697x1038x220mm
75” 1875x1208x280mm
86” 2146x1326x280mm

Remote Management Of
Touchscreens (MDM)

Ja - Vijf jaar licentie

Netto gewicht

55" 31.25Kg
65" 43.95Kg
75" 56.73Kg
86" 73.45Kg

Verpakt gewicht

55" 38.55Kg
65" 53.95Kg
75" 75.75Kg
86" 95.30Kg

VESA (mm)

55" 400×200mm
65" 600×400mm
75" 800x400mm
86" 800×600mm

Inhoud van uw Clevertouch Box
Wat zit er in de verpakking?

(1) Clevertouch IMPACT Plus™
(1) 1.5m HDMI kabel
(1) 5m USB kabel (A-B)
(2) 1.5m USBC kabel
(1) 3m Regionale stroomkabel
(1) 5m 3.5mm audio kabel
(1) Afstandsbediening
(2) Batterijen voor afstandsbediening
(2) Dual Recognition Stylus
(1) Gebruikershandleiding
(1) Quick Install Guide
(1) Clevertouch Wireless Adapter 2.0
(5) NFC kaarten

Garantie
Garantietermijn en upgrade-opties verschillen per regio. Neem contact op met uw
plaatselijke verkoper of distributeur voor informatie of bezoek onze website
www.clevertouch.com/about/warranty

Compliance- en certificeringsvereisten
Wettelijke certificering

Installatie
De installatie van dit product moet worden verricht door een gekwalificeerde installateur.
Gebruik van componenten die niet door Clevertouch zijn geleverd of die niet aan de
minimale specificaties voldoen, kunnen de prestaties, veiligheid en garantie beïnvloeden.
Voor meer informatie, bezoek clevertouch.co.uk

CE, FCC, UL, Energy Star & EEC

Support
Voor alle Clevertouch producten, bezoek: support.clevertouch.com

© 2019 Clevertouch. All rights reserved. Sahara Presentations Systems PLC. is the owner of a number of trademarks in several jurisdictions across the world including but not limited to Clevertouch, the Clevertouch logo, UX Pro,
IMPACT™, IMPACT Plus™, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore and Clevershare. All third-party trademarks (including logos and icons) referenced by Clevertouch remain the property of their respective owners. Unless specifically
identified as such, Clevertouch’s use of third-party trademarks does not indicate any relationship, sponsorship, or endorsement between Clevertouch and the owners of these trademarks. Applicable Terms and Conditions for
warranty and support available at clevertouch.com/about/warranty. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without notice. Clevertouch.com.

clevertouch.com | info@clevertouch.com

#clevertouch

IMPACT™ | Specificaties

Display

Connectivity

Schermgrootte

65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

OPS Slot

1 - Intel® spec

Schermtype

TFT LCD - Direct LED Backlight

HDMI In

3

Beeldverhouding

16:9

HDMI Uit

1

Schermkleuren

1.07 biljoen (10 bit)

USB-A 2.0

6 (1 voor systeem upgrade)

Resolutie

4K UHD (3840x2160 @60Hz)

USB Touch (type B)

3

Responstijd

8ms

USB A 3.0 (snellere overdacht)

3

Refresh rate

60Hz

USB C

1 (zonder laadmogelijkheid)

LCD kijkhoek

178˚

LAN In (RJ45)

1 GB

Helderheid

400 cd/m2

RS-232

Ja

65" 1200:1
75" 1200:1
86" 1200:1

Wake-on-Lan

Ja

Contrast Ratio

Clevertouch WiFi Module

Ja

Bluetooth

Ja

VGA In

1

VGA Audio In

1

Dynamische Contrast Ratio

65″ 5000:1
75″ 5000:1
86″ 5000:1

Optisch Uit

1

Hardheid van het glas

Gehard glas - Mohs Level 7

Headphone

1

Glas type

Thermisch gehard - Anti reflectie - Super Glide Surface

Touch Uit

2

Main Board

MS848

NFC Reader / Writer

Optioneel

Camera

Optioneel

Interactiviteit

Computing

Schrijftechnologie

High Precision Technology

Contactpunten

20

Besturingssysteem

Android Oreo 8

Touch resolutie

32768x32768px

Systeemversie

LUX 8

Responstijd

< 10ms

RAM

2GB

Touch nauwkeurigheid

1.5mm

Interne opslag

16GB

Minimale object grootte

3mm

CPU

Dual Core A73+Dual Core A53

Touch Tool

Vinger, gebaar en pen

GPU

Dual Core Mali G51

Gelijktijdig schrijven

Ja

Android resolutie

1080p

Ink-In Tools

Ja – LYNX

Geïntegreerde LUX UI

Ja

Pennen inbegrepen

2 met verschillende kleurtoewijzing aan ieder uiteinde

Pen type

Dual Recognition Stylus

Penhouder

NFC Pennenbak (optioneel)

Diameter penpunt

3mm/7mm

Pen & Touch differentiatie

Ja

Dual Front Facing, Bass
Enhanced speakers

2 x 15 Watt Speakers

Pen-identiteit

2

Optische Audio Uit

Ja

Palm Rejection

Ja

Audio Uit

Ja

Annotatie via elke bron

Ja

SPDIF / Fibre

Ja

Inclusief Whiteboard, Annotate, Timer, Media Players, Browser, PDF Reader, Screen Record, Spinner,
Voting, Wiskunde Tools

Sound Channel

2.0

Apps voor de klas

Compatibiliteit

Windows 7 tot 10, Windows XP, Linux, Mac, Android,
Chrome

Tracking Rate

6m/s

Scan Rate

200Hx

Gestures & Edge Swipes

Windows ondersteund

Audio
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IMPACT™ | Specificaties

Capaciteit

IMPACT™ Features en Software

Stroomvereisten

100 – 240V ~ 50/60Hz

NUITEQ™ Snowflake

Ja

Stroomverbruik (normaal)

65″ 104W
75″ 170W
86″ 155W

LYNX™ App met Online
Lesplanning

Ja

Stroomverbruik (stand-by)

< 0.5 Watts

Cleverstore™ App Store voor
educatie

Ja

Ultra stil design zonder
ventilator

Yes

Embedded Digital Signage

Ja

Clevershare™ spiegelen van ieder
device naar het board

Kosteloos voor de levensduur van het touchscreen
(touch back)

Geïntegreerde gepersonaliseerde
accountprofielen

Ja

Bedrijfs- en Opslagomstandigheden
Bedrijfstemperatuur

0˚ tot 40˚

Temperatuur bij opslag

-20˚ tot 60˚

Bedrijfsluchtvochtigheid

10% tot 90% RH

Embedded Room Booking

Ja

Luchtvochtigheid bij opslag

10% tot 90% RH

Whiteboard Annotation

Ja

Hoogte

Lager dan 5000 meter

Email direct vanaf het
touchscreen

Ja

Scan QR Code om werk op te slaan

Ja

CleverMessage™ - Instant alarm
berichten

Ja

Over-the-Air Updates

Ja

Remote Management Of
Touchscreens (MDM)

Ja - Vijf jaar licentie

Fysieke specificaties
Paneelafmetingen

65" 1489×919×91mm
75" 1710x1004x88mm
86" 1957x1143x87mm

Verpakte afmetingen

65” 1669x1015x223mm
75” 1930x1140x280mm
86” 2123x1310x280mm

Netto gewicht

65" 39.90Kg
75" 51.95Kg
86" 66.45Kg

Verpakt gewicht

65" 49.25Kg
75" 68.30Kg
86" 90.05Kg

VESA (mm)

65" 600×400mm
75" 800x400mm
86" 800×600mm

Cloud Account Access

Inhoud van uw Clevertouch Box

Garantie

(1) Clevertouch IMPACT™
(1) 1.5m HDMI kabel
(1) 5m USB kabel (A-B)
(1) 1.5m USBC kabel
(1) 3m Regionale stroomkabel
(1) Afstandsbediening
(2) Batterijen voor afstandsbediening
(2) Dual Recognition Stylus
(1) Gebruikershandleiding
(1) Quick Install Guide
(1) Clevertouch WiFi Module
(2) Antenne

Installatie

Garantietermijn en upgrade-opties verschillen per regio. Neem contact op met uw
plaatselijke verkoper of distributeur voor informatie of bezoek onze website
www.clevertouch.com/about/warranty

Compliance- en certificeringsvereisten
Wettelijke Certificering

Wat zit er in de verpakking?

De installatie van dit product moet worden verricht door een gekwalificeerde installateur.
Gebruik van componenten die niet door Clevertouch zijn geleverd of die niet aan de
minimale specificaties voldoen, kunnen de prestaties, veiligheid en garantie beïnvloeden.
Voor meer informatie, bezoek clevertouch.co.uk

Support

CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
Voor alle Clevertouch producten, bezoek: support.clevertouch.com
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IMPACT Plus™ | Technische tekeningen

55"

65"
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IMPACT Plus™ | Technische tekeningen

75"

86"
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IMPACT™ | Technische tekeningen

65"

75"
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IMPACT™ | Technische tekeningen

86"
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Onze

Displays zijn bekroond

2019

2018

AV Awards

AV News Awards Awards

Interactive Display Technology of the Year

Collaboration product of the year

InAVation Awards

InAVation Awards

Technology for Collaboration & Conferencing

Collaboration product of the year

Infocomm

AV Awards

Best of Show - Tech & Learning

Finalist

Infocomm

Best of Show

Best of Show - AV Technology

Tech & Learning

Bett Awards

Bett Awards

Finalist

Finalist

AV News Awards
AV Display Innovation of the Year

Keiba
Technology Business of the Year

2017 & 2016
AV Awards
Interactive product of the year

2016
AV Awards
Interactive product of the year

2015
AV Awards
Manufacturer of the Year
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