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Link do produktu: http://sklep.epax.pl/monitor-interaktywny-samsung-qb65h-tr-65-cali-p-513.html

Monitor interaktywny
SAMSUNG QB65H-TR (65 cali)
Cena brutto

8 900,00 zł

Cena netto

8 900,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

Samsung QB65H-TR

Opis produktu
Monitor interaktywny SAMSUNG QB65H-TR rozmiar obrazu 65”
rozmiar obrazu: 65 cali
rozdzielczość: 4 K !!! Ultra HD 3840×2160 - ekran oferuje doskonałą jakość
oraz czytelność obrazu
długa żywotność! 50 000 godzin użytkowania
głośniki: 2 x 10W (BassReflex)
jasność: 300 cd/m2
posiada funkcję cyfrowej tablicy – bez potrzeby podłączania komputera!
funkcję udostępniania ekranu – eSharing
dostęp do wbudowanej przeglądarki internetowej – WiFi!!
czujnik wykrywania obecności
funkcja wielodotyku
Więcej informacji: https://epax.pl/rozwiazania-dla-edukacji/monitor-dotykowy-samsung/

Z monitora interaktywnego można już korzystać BEZ PODŁĄCZENIA
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ZEWNĘTRZNEGO KOMPUTERA:
funkcja cyfrowej tablicy (można już prowadzić lekcje zaraz po włączeniu
monitora; - bez zewnętrznego komputera - lekcję można zapisać w
wewnętrznej pamięci monitora oraz wrócić do danych zajęć w dowolnej chwili
lub następnego dnia)
dostęp do wbudowanej przeglądarki internetowej (bez problemowy
dostęp do przeglądarki internetowej – w każdej chwili można np. włączyć filmiki
na youtube a wbudowane głośniki w monitorze pozwolą na przekaz dźwięku
bez potrzeby podłączania zewnętrznych głośników)
funkcja udostępniania ekranu - (można podłączyć komórkę / tablet za
pomocą funkcji udostępniania ekranu oraz udostępnić obraz z urządzeń na
monitor interkatywny)
wbudowane głośniki – można bezpośrednio odtwarzać dźwięki, nie trzeba
mieć podłączonego komputera do monitora aby korzystać z głośników;
głośność 10W jest wystarczającą głośnością dla nawet i dużej sali lekcyjnej - z
głośności o paramentrach 15W nawet Państwo nie będziecie korzystali
DODATKOWO:
BEZ PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMPUTERA odczytuje pliki bezpośrednio
z pamięci zewnętrznej:
prezentacje Microsoft PowerPoint
dokumenty Microsoft Word
dokumenty w formacie Portable Document Format (PDF)
multimedia:
Video Decoder: MPEG 1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS/AVS+,
MVC, VP8, VP9, HEVC, JPEG
Audio DSP(Decoder): MPEG, AC3, AC4, DD, MP3
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