CTouch 75” Leddura XTS

Producent: CTOUCH

Przy zakupie za gotówkę udzielamy 3% rabatu

Specyﬁkacja
Producent

CTOUCH
MONITOR INTERAKTYWNY NAJWYŻSZEJ KLASY
PRZEKĄTNA 75&QUOT;
ROZDZIELCZOŚĆ 3840 X 2160
JASNOŚĆ 500CD/M2

Szczegóły techniczne

KONTRAST 1000:1
20 PUNKTY DOTYKU
WBUDOWANY ANDROID
GŁOŚNIKI 2 X 12W

Przybliżony czas realizacji

7-10 DNI ROBOCZYCH

Informacje
CTOUCH to renomowany holenderski producent monitorów interaktywnych o najwyższej jakości. Monitory tej
marki to nie tylko inteligentne rozwiązania dotykowe. Ergonomia obsługi, nowoczesne wzornictwo i niesamowita
jakość obrazu pozwalają na stworzenie idealnego środowiska do pracy, nauki oraz rozrywki. Każdy produkt jest
projektowany z dbałością o najmniejsze detale – zarówno od strony zastosowanych technologii jak i designu.
Połączenie to sprawia, że monitory CTOUCH to idealne rozwiązanie do lokalizacji prestiżowych, gdzie wymagana

https://super-av.pl/store/produkty-interaktywne/ctouch-75-leddura-xts

jest najwyższa jakość i efektowny wygląd
Leddura XTS to niezwykle uniwersalne rozwiązanie all-in-one zaprojektowane, aby uwolnić kreatywność i
zwiększyć zaangażowanie uczestników spotkania biznesowego. Interaktywność jest wspierana 20-punktową
technologią dotyku Surface Light Wave której szybkość reakcji daje uczucie pełnej kontroli nad treścią. Pozwala
również na wygodne korzystanie z gestów w systemach Windows 8.1, 10 oraz Android.
Wbudowany system Android o wysokiej wydajności pozwala na korzystanie z możliwości monitora
interaktywnego nawet w przypadku, gdy w pobliżu nie ma żadnego komputera. Moduł pozwala na
bezproblemową obsługę materiałów w wysokich rozdzielczościach, np. UHD lub 4K. Uwagę zwraca również nowy
system nagłośnieniowy, który obejmuje 2 wysokiej klasy głośniki o mocy 12 W RMS każdy.
Serię Leddura XTS wyróżnia również niesamowicie szczegółowy i płynny obraz dostępny dzięki matrycy UHD
(3840×2160 pikseli), która działa w częstotliwości 60Hz.
To jednak nie wszystko, ponieważ Leddura XTS posiada specjalne złącze EZ Slot, które pozwala na rozbudowę
monitora o np. dedykowany panel głośnikowy, pisak elektroniczny, dodatkowe porty czy router Wi-Fi. Seria
Leddura XTS wspiera standard OPS co pozwala zintegrować wewnątrz monitora dedykowany komputer PC i
uzyskać uniwersalne rozwiązanie, które działa po prostu po podpięciu do zasilania!
Najwyższą jakość monitorów CTouch potwierdza 3-letnia gwarancja producenta, którą można rozszerzyć aż do 7
lat.
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