
Kancelářský monitor
AOC E2476VWM6
Kategorie: Hardware
AOC International (Europe)
aoc -europe.com/cs
Přihlašovatel: AOC International 
 (Europe)
aoc -europe.com/cs
výrobce

Použití produktu: Monitor AOC E2476VWM6 je vybaven technologií Anti -Blue Light, která posouvá vrchol vlnové délky emitovaného 
záření ze škodlivých 450 nm na bezpečnější úroveň 460 nm. Tento posun redukuje škodlivé modré záření o více než 90 % a zároveň za-
bezpečuje emisi modrého záření, která zaručuje věrné podání barev. Je proto vhodný jak do kanceláří, tak i pro využití ve školách nebo 
v domácnostech.

Popis produktu: Model AOC E2476VWM6 z řady Anti -Blue Light nabízí Full HD rozlišení (1 920 × 1 080 bodů) s věrným podáním barev. 
Je vybaven analogovým VGA vstupem a digitálním HDMI s technologií MHL 2.0, která umožňuje zrcadlit plochu mobilního zařízení s An-
droidem na monitoru a zařízení zároveň dobíjet. Monitor disponuje také rychlou dobou odezvy 1 ms pro maximální zážitek při sledování 
filmů, hraní her nebo při práci.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Pokročilá technologie Anti -Blue Light 

pro ochranu očí uživatele
 ■ MHL technologie
 ■ Rozlišení Full HD 1 920 × 1 080 bodů
 ■ Rychlá doba odezvy – 1 ms

Záruka: 2 roky

Cena (bez DPH): 3 990 Kč

 Dotyková obrazovka 
se zabudovaným 
 počítačem
Triumph Board 84" 
Multi Touch LED LCD
Kategorie: Hardware
Triumph Board
www.triumphboard.com
Přihlašovatel: Triumph Board
www.triumphboard.com
výrobce

Použití produktu: Triumph Board 84" Multi Touch LED LCD je plně integrovaný profesionální dotykový monitor určený pro moderní 
prezentaci v jakékoli zasedací místnosti či školní třídě. Nabízí také možnost integrovat výkonné mini PC. Široká konektivita a software 
umožňují efektivní spolupráci v místě i na dálku. Produkt nahrazuje staré flip charty nebo dokonce interaktivní tabule a je využitelný jak 
v podnikové, tak státní či vzdělávací sféře.

Popis produktu: Triumph Board 84" Multi Touch LED LCD je plně integrovaný profesionální dotykový 4K/2K monitor s vysokým rozliše-
ním, ideální pro prezentace díky antireflexnímu povrchu tvrzeného (temperovaného) skla. IR LED optická technologie umožňuje až šest 
dotyků či psaní současně s využitím on -line anotační a kolaborační aplikace Triumph Cloud nebo sdílení obsahu pomocí DisplayNote, 
 využívání rozlišení rukopisu s MyScript Stylus či hotové interaktivní lekce v RM Easiteach Next Generation. Volitelné, plně  integrované 
mini PC s Intel Core i7 procesorem a Microsoft Windows 8.1 Pro v různých jazykových mutacích a předinstalovanými aplikacemi ještě 
zvyšuje výkon celé prezentační sestavy. Produkt doplňuje široká nabídka příslušenství jako posuvné systémy LiftBox, mobilní stojany 
nebo videokonferenční systém VC1.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Ultra HD rozlišení (3 840 × 2 160 px) – 4K HDMI vstup
 ■ Šestidotykový vstup
 ■ Android systém
 ■ Volitelné zabudované výkonné mini PC (Intel Core i7 Procesor a nezávislá grafická karta)
 ■ Volitelný posuvný systém LiftBox, stojany a videokonferenční 

systém
 ■ TriumphCloud – on -line anotační software s úložištěm dat
 ■ DisplayNote – kolaborační software pro sdílení obsahu 

(cloud)
 ■ MyScript Stylus – software pro rozlišení písma vč. kalkulá-

toru
 ■ RM Easiteach Next Generation – komplexní vzdělávací soft-

ware včetně lekcí a cvičení

Záruka: 2 roky

Cena (bez DPH): 256 674 Kč


