
MEGÉRKEZETT AZ INTERAKTÍV OKTATÁSI KIJELZŐK LEGÚJABB GENERÁCIÓJA

Az LSK CTOUCH sorozatú interaktív kijelzők a legmodernebb 

LED képtechnológiát alkalmazó érintés-érzékeny képernyők, 

melyek ideálisan alkalmazhatóak az oktatásban is. Nagy méret-

választék (típustól függően 47”-84” képátló), kiváló képminőség 

(full HD vagy 4K UHD képfelbontás), alacsony működési/fenntar-

tási költségek és az alkalmazott  digitális infra érzékelési tech-

nológiának köszönhetően könnyű kezelhetőség jellemzik őket.

Az LSK CTOUCH sorozatú interaktív kijelzők alkalmazásával 

lenyűgöző látványt és fantasztikus vizuális élményt biztosíthat 

a tanórák során. A strapabíró munkafelülettel rendelkező, 

nagy felbontású LED háttér világítású LCD interaktív kijelzőinket 

úgy fejlesztettük ki, hogy – az edzett, karcálló védőüvegnek 

köszönhetően – megfeleljenek a mindennapi tantermi használat 

kihívásainak. A rendszer részét képező beépített (vagy adott eset-

ben opcionális külső) hangszórók pedig – a kitűnő hangminőség 

révén – fokozzák a tanulói együttműködés hatékonyságát.

LSK CTOUCH sorozatú interaktív kijelzők

KOMPLETT, SZÁMÍTÓGÉPPEL 
EGYBEÉPÍTETT MEGOLDÁS
Az LSK CTOUCH sorozat összes modellje 
megrendelhető beépített vagy rendszer-
számítógéppel is, amelynek köszönhetően 
minimalizálható a tanóra megkezdéséhez 
szükséges idő. A komplett rendszer a be-
kapcsolást követően pillanatok alatt hasz-
nálatra kész, mivel sem kábelek csatlakoz-
tatására, sem kalibrációra nincs szükség.

SMART INNOVATION – A JÓ ÖTLET!

TÁBLASZOFTVER KOMPATIBILITÁS

Az LSK CTOUCH interaktív kijelző kompatibilis a legelterjedtebb in-
teraktív táblaszoftverekkel (SMART Notebook, RM EasiTeach …stb.), 
melyekkel az óravázlatok létrehozásához, illetve a tanórák megtar-
tásához szükséges funkciók a teljes munkafelületen elérhetővé válnak.

MULTITOUCH KIALAKÍTÁS
Az interaktív kijelző támogatja az egy- és többujjas 
kézmozdulatokkal történő vezérlést, úgymint a pász-
tázás, a lapozás, valamint az objektumok kicsinyíté-
se-nagyítása és forgatása. A kézmozdulatok érzéke-
lésének módja a felhasználói szokásokhoz idomulva 
szükség esetén egyénileg beállítható.

DIGITÁLIS INFRA LED CELLÁS ÉRZÉKELŐ TECHNOLÓGIA
Az integrált érzékelési technológia lehetővé teszi, hogy 4, 
10 vagy akár 32 felhasználó egyidejűleg térbeli és időbeli 
korlátozások nélkül dolgozhasson (típusfüggő).



TÁBLASZOFTVER KOMPATIBILITÁS

Az LSK CTOUCH interaktív kijelzők együttműködnek a legelterjedtebb interak-

tív táblaszoftverekkel (SMART Notebook, RM EasiTeach …stb.). Az érzékelési 

technológiának köszönhetően magától értetődően támogatják az egy- és töb-

bujjas kézmozdulatokkal történő vezérlést, úgymint a pásztázás, a lapozás,-

valamint az objektumok kicsinyítése-nagyítása és forgatása vagy akár a 3D 

animáció.  

KOMPLETT OSZTÁLYTERMI MEGOLDÁS

A kiegészítő termékek alkalmazásával (pl. mozgatható vagy magasságában 

motorosan állítható és  - akár asztallá - dönthető állványszerkezet, be- vagy 

ráépíthető számítógép konfigurációk kialakítása) könnyen testre szabhatók az 

LSK CTOUCH sorozatú interaktív kijelzők, így azok mindig a szóban forgó tan-

terem egyedi igényeihez, meglévő infrastruktúrájához illeszthetők, amely által 

nagyobb rugalmasság és magasabb funkcionalitás érhető el. Interaktív kijel-

zőinkkel kompatibilitási problémák nélkül, tökéletesen együttműködnek egyéb 

audio vagy video kiegészítők (hangsugárzók, dokumentum kamerák, adat és 

videokonferencia megoldások…), melyekkel a tanulás/tanítási folyamatok más 

területei is támogathatók (pl. távoktatás, kapcsolattartás külföldi testvérosztály-

lyal, természetismereti tantárgyak, zenei órák…)  

MODELLEK

LSK CTOUCH Laser 60 inch 10p INTERAKTÍV KIJELZŐ     
60” képátló · 16:9-es képarány · full HD (1920x1080) felbontás · 1600:1 kontraszt · 10 egyidejű felhasználói érintés feldolgozása 
· 5 ms (GTG) válaszidő · beépített 20W sztereo audio ·mágneses rögzítésű toll · opcionális rendszerszámítógép · befoglaló méretek: 
1.456 mm x 911 mm x 82 mm · tömeg: 70 kg · elektromos fogyasztás/standby 200W / 0,5W · garancia: 3 év (kiterjeszthető) 

LSK CTOUCH Laser 70 inch 10p INTERAKTÍV KIJELZŐ    
70” képátló · 16:9-es képarány · full HD (1920x1080) felbontás · 4000:1 kontraszt · 10 egyidejű felhasználói érintés feldolgozása 
· 8 ms (GTG) válaszidő · beépített 20W sztereo audio ·mágneses rögzítésű toll · opcionális rendszerszámítógép · befoglaló méretek: 
1.687 mm x 1041 mm x 82 mm · tömeg: 78 kg · elektromos fogyasztás/standby 300W / 0,5W · garancia: 3 év (kiterjeszthető) 

LSK CTOUCH Laser 84 inch 10p INTERAKTÍV KIJELZŐ – HAMAROSAN   
Fentieken kívül jelenleg további 9 modellel állunk partnereink rendelkezésére.
A műszaki tartalom és az árak előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
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FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐK:

HARDVER JELLEMZŐK:

· rendkívül széles modellválaszték (47”, 55”,  60”, 
65”, 70” és 84”)

· natív Full-HD (1920x1080)  vagy natív Ultra HD 
[4K] (3840x2160) felbontás (típus és modell 
függvénye)

· LED háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző, 
valós 16:9-es képarány

· infravörös digitális LED cellás technológia 

· multitouch kialakítás, 4, 10 vagy akár 32 érintés 
egyidejű felismerését és feldolgozását teszi 
lehetővé*

· tükröződésmentes, edzett, karcálló védőüveg 
előlap

· kézzel és tollal is vezérelhető rendszer

· 3 év garancia, mely kiterjeszthető

SZOFTVER JELLEMZŐK:

· kompatibilitás a legelterjedtebb táblaszoftverekkel

· Windows 8.1, 7, Vista és XP kompatibilitás

· Qwizdom Octopus szoftver licensz 

* a funkcionalitás az operációs rendszer, illetve a futtatott

 alkalmazás függvényében változhat


