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Connecting people with technology

IMPACT Max

#clevertouch  |  info@clevertouch.nl

86"
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023613131



IMPACT Max Verkrijgbaar in verschillende maten

65″  |  75″  |  86″

What’s New?

Nieuwste generatie USB-C 
met oplaad- en hardware-

optimalisatie

2 x16W speakers for room-
filling sound

4GB RAM  
32GB ROM

Ingebouwde array-microfoon 
- alle lessen kunnen worden 

opgenomen met geluid

Audio
2 x 16W luidsprekers voor een kristalhelder 
geluidskwaliteit.

High Precision Technology
Onze gepatenteerde Super Glide Touch-technologie 
biedt de meest vloeiende schrijfervaring op een 
touchscreen. Het is natuurgetrouw, zonder enige 
vertraging. Wis met uw handpalm, schrijf met uw 
vinger of stylus pen, zonder de instellingen aan te 
passen.

LUX 11.0
Een intuïtieve gebruikersinterface. 
Eenvoudige, snelle, intuïtieve apps en 
gebaren- ontworpen om dagelijkse 
taken makkelijk te laten verlopen.

Clevershare
Deel de inhoud van uw mobiele apparaat op uw 
display (afbeeldingen, video en audio).

Cloud Accounts
Synchroniseer met uw Cloud-accounts, 
zodat u altijd en overal kunt werken.

Remote Management
Bekijk, controleer, update en los problemen op 
afstand op. Uw IT kantoor kan aan uw Clevertouch 
scherm werken zonder fysiek in het lokaal te staan. 
Altijd up to date zonder in de les of op locatie 
bestanden te moeten installeren. 

Oneindig whiteboarden
Kom nooit werkruimte te kort met een oneindig 
canvas. Rekenhulpmiddelen, handschriftherkenning 
en de mogelijkheid om afbeeldingen en vormen in te 
voegen-  opslaan, afdrukken of delen op apparaten 
van leerlingen. De mogelijkheden zijn oneindig. 

Uitgebreide garantie
Geen vervelende doorlopende 

Connectiviteit
Uitgebreide connectiviteit, inclusief 
de nieuwste USB-C-poort. Met één 
kabelverbinding audio, video en touch. 

LYNX Whiteboard
Whiteboarden opnieuw gedefinieerd met
werkelijk onbegrensde mogelijkheden.

Ingebouwde lichtsensoren

Android 11
IMPACT Max is powered by Android 11.

Cleverstore 3.0
Toegang tot honderden gratis 
onderwijsapps om de lessen 
nog boeiender te maken.
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Maak notities, diagrammen of afbeeldingen, voeg en blader door
meerdere pagina's, een afbeelding invoegen of de achtergrondkleur
wijzigen. Nu ook met handschrift -en formuleherkenning.

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 zoals afbeeldingen, video en audio.
De presentator heeft volledige controle over wat gedeeld wordt en kan
tot 6 schermen tegelijk tonen. Samenwerking en deelname worden
hiermee bevordert. Nu zelfs inclusief touch-back.

Zoeken op internet zonder een computer nodig te hebben, met de
IMPACT™-, Chrome- en Chromium-browsers.

Dubbelklik om bestanden te openen, maar ook makkelijk kopiëren,
knippen en plakken, het net als bij een PC. Integratie van persoonlijke
cloudopslag is hierbij een uitkomst.

Cleverstore bevat honderden apps in alle vakken in diverse talen.
Schrijven, STEAM, talen, elke app is getest door ons team, om ervoor
te zorgen dat er geen advertenties, in app aankopen, of ongepaste
inhoud doorkomt. We hebben samengewerkt met de meest populaire
educatieve app ontwikkelaars om u apps te geven die u echt kunt
gebruiken in de klas.

Ga met de Actieve knop eenvoudig terug naar recent gebruikte apps
met split screen modus.

Bescherm uw Clevertouch met een wachtwoord door
gebruik te maken van Lock.

Al uw geïntegreerde en Cleverstore apps kunt u hier vinden.

Al uw favoriete apps op één plek, inclusief Instellingen.

Snelstartmenu voor lestools
Uw meest gebruikte apps zijn beschikbaar
met één aanraking en makkelijk toegankelijk
via het snelstartmenu.
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Flexibele Messaging Oplossingen

Dagelijks nieuws en
activiteiten

Wekelijks 
lunchmenu

Live videoberichten

Mededelingen bij
noodgevallen en
brandoefeningen

Exclusief bij Clevertouch

ClevertouchLive App:
Uw boodschap waar u wilt!

Met de ClevertouchLive App is uw IMPACT
niet alleen een scherm om les te geven of te
presenteren, het is ook een communicatietool.
Gebruik het om berichten, waarschuwingen
en belangrijke informatie te sturen naar
studenten, personeel en bezoekers.
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Personaliseer uw startscherm

• Groepeer op onderwerp, school, leeftijdsgroep, campus, regio en nog veel meer - het is 
super flexibel inzetbaar

• Toon de apps die u wilt. Uit de Cleverstore, of voeg uw eigen apps toe

• Lockdown regels zodat docenten binnen uw richtlijnen moeten blijven

• Voeg uw schoollogo, kleuren en achtergrondafbeeldingen toe

Het is zo makkelijk!

Ga naar ClevertouchLive1

3 Kies uw ontwerp en 
klaar!

2 Synchroniseer met uw 
IMPACT scherm

Dynamisch en geïntegreerd

ClevertouchLive: Startscherm

Pas uw startscherm aan zodat het 
uniek is voor uw school of regio. Met 
de ClevertouchLive App, kunt u displays 
groeperen zodat het uw boodschap toont 
waar u wilt. 
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Dynamisch en geïntegreerd

ClevertouchLive

ClevertouchLive is het Content Management 
Systeem Platform (CMSP) voor alle Clevertouch 
Technologies innovaties.

Personaliseer uw startpagina

• Toon digital signage berichten als de display niet in gebruik is.

• Voeg apps toe uit de Cleverstore of upload uw eigen apk 
bestanden - stuur ze naar al uw schermen zonder handmatig te 
installeren op individuele schermen.

• Stuur waarschuwingen en aankondigingen naar uw publiek.

• Weerwaarschuwingen, gevaar of brandalarmen.

• Roep personeel en studenten naar andere locaties.

Docent- of groepsprofielen
Log in op elk verbonden scherm in uw 
omgeving en krijg uw apps, startscherm, 
instellingen en meer.
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Apps voor iedereen
Met apps voor alle leeftijden en in bijna alle vakken, is er heel veel 
om uit te kiezen om uw lessen te ondersteunen. Van coderen tot 
wiskunde, lezen en wetenschap, maar ook spelletjes en verhalen. 
Cleverstore heeft alles wat u nodig heeft.

Tweetalig
Niet alleen zijn de meeste van onze apps beschikbaar in verschillende 
talen, maar sommige apps ondersteunen ook tweetaligheid, zodat u 
talen kunt leren zoals Frans, Spaans en Duits.

Een store die u kunt vertrouwen
Ons app-team controleert elke app die bij de store wordt ingediend, 
zodat er geen ongepaste inhoud aanwezig is. We stellen docenten 
in staat om apps te downloaden als lesmateriaal - dus alle apps zijn 
geschikt voor in de klas.

Vergroot studentbetrokkenheid

Cleverstore

Trek de aandacht van uw leerlingen met 
nieuwe content op het scherm. Wij hebben 
speciaal voor u apps van educatieve 
app-ontwikkelaars geselecteerd, die de 
Common Core State Standards in de VS en 
het National Curriculum in het Verenigd 
Koninkrijk hanteren.

Cleverstore 3.0 is nu browser-based.  
Creëer een account op Cleverstore.comNIEUW
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Clevershare

Makkelijk samenwerken - verbind tot 
50 apparaten, waaronder telefoons, 
tablets en laptops. Spiegel met beeld, 
video en audio. 

Touch-back faciliteert communicatie 
twee kanten op en de spreker heeft 
ten alle tijden volledige controle over 
wat er wordt gedeeld.  U kunt tot 6 
schermen tegelijk tonen, waardoor de 
samenwerking en deelname binnen 
elke bijeenkomst wordt verhoogd.

Deel inhoud van elk apparaat
Tot 50 apparaten kunnen verbinding maken met het 
Clevertouch scherm en inhoud delen - afbeeldingen, 
video en audio. Nu met touch-back voor twee-weg 
communicatie. 

De spreker heeft volledige controle over wat wordt 
gedeeld en kan tot 6 schermen tegelijk tonen, 
waardoor de samenwerking en deelname binnen elke 
sessie wordt verhoogd.

Mastering Mode
Deze optionele modus stelt u in staat om iemand die 
probeert te verbinden met het scherm via Clevershare, 
handmatig te accepteren of af te wijzen.

Chromecast en Airplay
Er is een optionele instelling welke u in staat stelt om 
uw devices native te laten connecten. 

Clevershare App
Elk apparaat kan de Clevershare App downloaden 
en direct verbinding maken door het intypen van de 
code op het Clevertouch scherm. De Clevershare App 
is gratis te downloaden en compatibel met Android, 
Windows, iOS, en Chrome apparaten.

Clevershare Dongle (optioneel)
Gebruik de USB-C Clevershare dongle om content 
te delen. U hoeft geen app of besturingsprogramma 
te downloaden, ideaal voor bedrijven die geen 
downloads naar apparaten toestaan.

Hoe verbinden
U kunt verbinding maken via de Clevershare App als 
uw apparaat zich op hetzelfde netwerk bevindt als 
de Clevertouch. Gebruik ’Geavanceerde Modus’ voor 
extra encryptie en dubbele subnetwerken. Er is een 
Hotspot optie als u niet in staat bent om het netwerk 
te gebruiken.

Clevershare App

Werkt op elk apparaat

Gratis te  downloaden

 Compatible met Android, Windows, 
 iOS & Chrome apparaten

Clevershare Dongle

USB-C aansluiting 

Compatible met IMPACT Plus

Werkt in combinatie met de Clevershare App

Optioneel Extra

Floating modus
Apparaatschermen kunnen nu worden weergegeven in een zwevend 
venster op de Clevertouch-displays. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld 
een browser of whiteboard openen en de samenwerking tussen meerdere 
toepassingen mogelijk te maken.

Sorteermodus
Schermen kunnen met een flexibele indeling worden verplaatst. Handig als 
je het ene scherm net even groter, dan de andere moet hebben.

Beeldkwaliteit
Geoptimaliseerde casting beeldkwaliteit, met drie set keuzes: standaard, 
beter en uitstekend.

NIEUW!
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Fascinerende Lessen

Natuurlijk handschrift
Ons nieuwe pen type geeft gebruikers een natuurgetrouw gevoel bij het schrijven. Druk en snelheid helpen 
de dikte van de lijn te bepalen terwijl de gebruiker schrijft - net als een echte pen. 

Multifunctioneel
Splits het scherm zodat je online kunt kijken terwijl je les open is en sleep inhoud over het scherm.

Dubbele pen
Twee gebruikers kunnen verschillende pennen of hulpmiddelen kiezen en ze tegelijkertijd gebruiken, wat 
een natuurlijk gevoel creëert.

Betrokkenheid van leerlingen vergroten
Zoek naar video's van YouTube, afbeeldingen van Unsplash, panoramafoto's - allemaal zonder de app te 
verlaten. Veilig zoeken ingeschakeld, zodat de inhoud geschikt is voor kinderen.

Creatief aan de slag
Met tientallen leermiddelen binnen handbereik.

Leuke, deelbare activiteiten
Maak je eigen activiteiten met aanpasbare inhoud. Activiteiten worden automatisch opgeslagen in uw LYNX 
Cloud, zodat u ze kunt delen met collega's.

Eenvoudige samenwerking
Leerlingen kunnen een QR-code scannen met hun persoonlijke apparaat en ofwel deelnemen aan de 
activiteit tijdens de les, of ze kunnen de activiteit opslaan om thuis te gebruiken. 

Snel schakelen tussen bestandsformaten

Converteer Office bestanden in een handomdraai naar LYNX-bestanden, om direct te gebruiken. Sleep 
interactieve whiteboard- of Smart Notebook-bestanden in bulk en ze worden automatisch geconverteerd 
naar een LYNX-bestand.

Whiteboarden is nu nog eenvoudiger

LYNX Whiteboard

De meest dynamische, intuïtieve 
gebruikerservaring van welk whiteboard dan 
ook - volledig opnieuw ontworpen voor een 
touchscreen, met drag en drop, pinchen om in 
te zoomen en eenvoudige swipe menu's.

LYNX Whiteboard is een partner van 
PhET en biedt u meer dan 80 GRATIS 
STEM-activiteiten om te gebruiken in uw 
klaslokaal of als huiswerk.
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Toegang via de cloud en overal inloggen
Maak onderweg, thuis, of in een ander klaslokaal uw lessen, op elk 
apparaat en ieder moment. 
Maak een LYNX Cloud-account aan, zodat inhoud en bronbestanden 
kunnen worden gedeeld.

Geweldig voor afstandsonderwijs
Stel huiswerk op, stuur het uit en geef uw leerlingen hun eigen login.

Download & Upload
Log in op elke Clevertouch scherm en download uw LYNX bestanden, 
ontzettend handig als u niet in uw klaslokaal bent. 

Huiswerk
Maak huiswerk activiteiten voor uw studenten

Sync met andere cloud drives 
Haal inhoud op van Dropbox, OneDrive, LYNX Cloud of Google Drive en 
plaats het direct in je lessen.

Op afstand leren via de Cloud 
met LYNX Whiteboard

Honderden hulpmiddelen om 
studentbetrokkenheid in een blended 
leeromgeving te verhogen.
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Zones
Snowflake is de enige educatieve technologiesoftware waarmee u uw touchscreen 
in onafhankelijke, gepersonaliseerde zones kunt verdelen. Snowflake verandert het 
klaslokaal in een leuke, motiverende, stimulerende en vooral actieve leeromgeving.

Gepersonaliseerd leren 
Samen met de online versie creëert Snowflake een actief leersysteem dat goed 
is afgestemd op gepersonaliseerd leren. Het stelt leerkrachten in staat de 
leermiddelen te kiezen die het beste werken voor hun leerlingen en verschillende 
inhoud en activiteiten in een aparte zone weer te geven.

De juiste ondersteuning bieden
Elke leeftijd en elk onderwerp kent andere behoeften; Snowflake biedt een unieke 
configurator waarmee de IT-beheerder van de school de juiste schalen kan 
selecteren van zowel tools als inhoud die de docenten nodig hebben.

Snowflake

Educatieve software die interactiviteit tijdens 
lessen stimuleert en betrokkenheid verhoogt 
door het gebruik van Smarter Human 
Interaction. Snowflake stelt leerkrachten en 
leerlingen in staat boeiende, interactieve 
verhalen over te brengen die aansluiten bij 
het curriculum. Het biedt een veilige omgeving 
voor online samenwerking en samenwerking 
in kleine groepen. Het maakt gelijktijdige 
en gepersonaliseerde instructie mogelijk 
waardoor het lesprogramma relevant wordt 
voor de leerlingen. 
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Stage

Stage is een bevrijdende unified 
communications oplossing ontworpen voor 
zowel on-site als satelliet teams. De heldere 
interface en intuïtieve functionaliteiten vormen 
de basis welke samenwerking makkelijk en 
efficiënt maakt.

Een Whiteboard voor hybride 
werken en leren 
 
Werk samen in real-time om aantekeningen te 
maken bij documenten en notities te delen.

Chat
Makkelijk even snel communiceren via de 
ingebouwde tekst-chat functie.

 
Importeer lessen
U kunt lessen importeren uit Snowflake en er 
samen aan werken

Browser Based
Iedereen kan meedoen, zolang zij de vergadercode 
hebben  - het is niet nodig om software te 
downloaden.

Clevertouch is een samenwerking 
aangegaan met NUITEQ om u een 
speciale versie van STAGE te leveren.

Lite

Geen Download nodig! 

Bezoek Stg.Live

Voer uw code in

Begin met 
samenwerken

1

3
2

Start vandaag in 3 
simpele stappen:

ST
A

G
E
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Take Control

Remote Management

IT afdelingen en beheerders kunnen 
controle nemen, zonder dat ze hun 
kantoor hoeven te verlaten. Beheer 
meerdere Clevertouch displays, al dan niet 
gegroepeerd door deze aan uw Remote 
Management account te koppelen. Zo kunt 
u ze vanaf elke locatie bedienen.

Alle Apps die u nodig heeft
Met de mogelijkheid om .apk bestanden toe te voegen aan sommige of 
al uw Clevertouch displays, heeft uw organisatie altijd flexibiliteit en de 
laatste apps beschikbaar. 

Over-The-Air updates
Met één klik heeft u via onze OTA updates de laatste firmware op uw 
scherm. Wij brengen nooit kosten in rekening voor firmware updates.

Statusinformatie bekijken
Problemen oplossen zonder het kantoor te hoeven verlaten. Zoek 
individuele Clevertouch schermen op, bekijk het scherm in realtime, 
wijzig instellingen, of herstart apparaten op afstand.

Groepeer en label
Als u een groep schermen heeft die door een bepaalde afdeling 
worden gebruikt, kunt u dezelfde apps en instellingen implementeren, 
zodat er een gestandaardiseerde ervaring is voor iedereen op die 
afdeling.
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Display
Size 65 inch | 75 inch | 86 inch

Panel Type ADS

Response Time 5ms

Aspect Ratio 16:9

Display Area
1428.48(H) 803.52(V)mm mm
1649.664(H) 927.936(V)mm 
1895.04(H) 1065.96(V)mm

Pixel Pitch
0.372(H) 0.372(V)mm

0.4296(H) 0.4296(V)mm 
0.4935(H) 0.4935(V)mm

Resolution 3840(H) 2160(V)

Refreshing Frequency 60Hz

Display Colour 1.07B(10bit)

NTSC 72% | 72% | 68%

Contrast Ratio 1200:1

Viewing Angle 178° (H/V)

Back Light Unit DLED

Brightness with glass(typ) 400cd/m2

Life Time ≥50000 Hours

Operating System
System Version Android 11.0

RAM 4G

ROM 32G

CPU A55x4

GPU Mali G52MP2

Touch System

Sensing Type Infrared recognition

Touch Tool Passive infrared pen

Accuracy ± 1.5mm

Touch point 20 points touch

Minimum object size 3mm

Writing Height ≤3mm

System Windows10/Windows8/Windows7
/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome

Audio
Sound Channel 2.0

Output Power 2 x 16W

Microphone
Array Mic 6 Mic

Voice Pickup Distance 8m

Sampling Frequency 48kHz

Signal Processing Frequency 16kHz

Pickup Pattern Beam Forming

Power
Power Requirements 100-240V~50/60Hz

Standby Power ≤0.5W

Max Power Consumption 390W | 395W | 565W

EU Efficiency Data 177.7W | 182.6W | 357.8W

IMPACT Max

biedt een echt intuïtieve en 
collaboratieve ervaring en is zoveel 
meer dan alleen een interactief 
touchscreen. Ervaar het zelf!

I/O port
HDMI IN 3

HDMI OUT 1

USB 2.0 1

USB 3.0 4

USB Type-C
1x USB-C with video, audio, touch, power and 

hardware optimization supports 65w Charging – 
front-mounted

TOUCH 2.0 2

VGA IN 1

AUDIO IN 1

AUDIO OUT 1

SPDIF 1

RS232 1

RJ45 IN 1

RJ45 OUT 1

Accessories
Power Cord x 1

HDMI Cable x 1

USB Touch Cable (Type A-B) x 1

Remote Control x 1

Writing Pen  x 2

Optional Module
PC Module OPS62A

Output Power SI07B

Dimensions

Environmental Conditions

Operation Temperature 0°C~40°C

Operation Humidity 10%~90%RH

Storage Temperature -20°C~60°C

Storage Humidity 10%~90%RH

Altitude Below 5000 meters

Statement
Size and weight vary by configuration and manufacturing 
process, please refer to the actual product. The product 
images are for illustrative purposes only and may slightly 
differ in appearance, colour, size, etc. from the actual 
product. The description, illustrations, etc. in this document 
may subject to change in accordance with the latest product 
specification and performance. Should the above-mentioned 
change in the document become necessary, the document 
may be updated without written notice.
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Digitaal Ecosystem

Een unieke digitale oplossing voor 
elke ruimte die de manier waarop 
u informatie verspreidt een nieuwe 
dimensie geeft. Nu werkt u écht 
samen met behulp van technologie!
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Waarom kiezen voor   
Clevertouch Technologies? 

CHECK Vertrouwd merk

CHECK Geen doorlopende kosten

CHECK Gratis training

CHECK Onderdeel van een Digitale Ecosysteem waarbij alle 
producten bedienbaar zijn vanuit een online platform

CHECK Ondersteunt leren op afstand

CHECK Toegang tot een gedreven Support Team

CHECK Gratis updates en nieuwe features

Bett Awards Finalist  
2018 & 2019

Digital Devices

ISTE and Infocomm 
Best of Show Awards Winner

Tech and Learning 2018, 2019, 2020
AV Technology 2019 & 2020

Installation 2020

ISE Best of Show Winner 2020
Installation Award

AV Technology Award

AV Awards Winner
Interactive Screen of the Year  

2016, 2017 & 2019
Manufacturer of the Year 2015

Inavation Awards Winner 2018 & 2019 & 2021
Technology for Collaboration and Conferencing Interactive 

Display Product / Best Business Growth 2021

AV News Awards Winner 2018, 2019 & 2020
Collaboration Innovation / Product of the Year 2018 & 2020

AV Display Innovation of the Year 2019

About us

Over Clevertouch

Clevertouch Technologies werd opgericht in 
2009 en was de eerste interactieve display op de 
onderwijsmarkt.
Clevertouch Technologies heeft wereldwijd kantoren; het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden, Nederland, de 
Verenigde Staten en Australië. Dit bevestigt onze positie als het nummer één merk voor interactieve displays in 
de wereldwijde onderwijsmarkt. 

Door samenwerking met toonaangevende technologie partners zoals Intel, Logitech, LYNX Whiteboard, 
DisplayNote en NUITEQ Snowflake, maakt dat IMPACT Max de ideale oplossing is voor klaslokalen en 
daarbuiten. Met 'roots' die teruggaan tot de jaren '20 en een geschiedenis als familiebedrijf, is Clevertouch 
Technologies nu met trots eigendom van het in de VS gevestigde Boxlight Inc.
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