
TOUCH SERIE 9 PRO

Tudo o que você precisa está integrado e ao seu alcance. Basta deslizar os 
dedos na tela e sua sala de reuniões se tornará o espaço perfeito para se 
comunicar de forma eficaz com seus clientes e despertar a criatividade de 
seus funcionários.

O quadro interativo projetado para aumentar a 
produtividade e incentivar a colaboração entre as equipes. 



A nova tela interativa TOUCH SERIE 9 PRO é a aposta perfeita para a inovação e digitalização que sua empresa 
precisa. Uma nova forma de transmitir profissionalmente a imagem da sua marca através das salas de reuniões. 

Com a nova Série PRO será tão simples quanto eficaz despertar o interesse e manter o empenho dos seus ouvintes. 
Dê vida aos seus produtos e serviços através de apresentações ou videochamadas em resolução 4K UHD. Surpreenda 
os seus clientes, fornecedores ou distribuidores com a mais recente tecnologia e não perca nenhuma oportunidade 
de negócio. 

Promova o trabalho em equipe e crie facilmente sessões de colaboração, reflexão e brainstorming entre sua equipe. 
Um novo espaço onde todos podem compartilhar e colaborar, não importa onde estejam no mundo. O novo TOUCH 
SERIE 9 PRO permite que você faça da sua empresa um local de trabalho muito mais participativo, eficiente e 
produtivo.

Chip MediaTek 9950 
de alto desempenho

Simplesmente utilizável e sem 
manutenção do computador

*Verifique com seu comercial a opção de pagamento ou aluguel mais adequada para sua empresa. 
** Serviço condicionado à política ORBYS do país. 

 Opções de pagamento sob medida para você. 
Desfrute da Série PRO por menos de 2€/dia* 

Garantia única no mercado de até 7 anos 
com serviço de substituição no local **

EShare 4S para projetar até 
4 dispositivos 

simultaneamente Alto-falantes de alto 
desempenho e
Eye Protection

Android 9 pés

Ponto de acesso Wi-Fi para 
fornecer conexão à Internet 

em seu quarto

O TOUCH SERIE 9 agora é muito Pro



Colaboração e 
produtividade1

Baixe quantos aplicativos e recursos suas equipes 
precisarem sem se preocupar com espaço. O novo 
TOUCH SERIE 9 PRO tem até o dobro do espaço 
de armazenamento junto com o sistema 
operacional Android 9 Pie. Um total de 64 GB 
(ROM) que permitirá que você tenha todos os 
recursos necessários em sua tela interativa.

Velocidade sem 
precedentes2

Trabalhe com programas de gerenciamento de big 
data, relatórios ou relatórios sem qualquer 
interrupção. Desfrute do melhor desempenho no 
seu dia a dia, trabalhando de forma rápida e suave 
com aplicativos intensivos, graças ao fato de que a 
Série Pro multiplica x2 sua memória de 
processamento até 8 GB de RAM LPDDR4 de alta 
velocidade.

A mais recente tecnologia 
vem como padrão3

Diga adeus aos cabos de conexão, longos tempos 
de inicialização e esqueça os problemas de 
conexão no momento mais importante da sua 
reunião. Diga olá para uma conexão segura e 
rápida, compartilhando a tela do seu PC, tablet ou 
celular em tempo real graças à tecnologia sem fio 
bidirecional Eshare.

O espaço do 
futuro hoje4

Escreva, marque, sublinhe ou apague com a mão 
ou com a Dual Pen em qualquer conteúdo da tela 
interativa. Não perca uma ideia! Faça sua equipe 
esquecer papel e caneta, deixe as ideias fluírem 
sem interrupção compartilhando facilmente os 
resultados por meio de um código QR ou 
enviando o conteúdo final por e-mail.

Adaptado às suas 
necessidades5

Encontre o tamanho perfeito para salas menores 
ou maiores e conecte facilmente webcams, 
alto-falantes e microfones. Crie um ambiente com 
a nitidez e resolução que suas videoconferências, 
treinamentos ou apresentações precisam. Mesmo 
que você precise trabalhar com ambientes 100% 
Windows ou Linux, integre nosso OPS com a 
tecnologia Intel Inside e aproveite o melhor dos 
dois mundos.

Tudo sob controle6
Desfrute da máxima segurança em todos os 
momentos. Seus convidados pedem a senha do 
Wi-Fi? Compartilhe a conexão com a Internet 
através da função Hotspot que inclui a tela 
interativa. Você precisa de mais controle? Com o 
serviço DMCS você poderá gerenciar todas as 
telas interativas de sua empresa: instalar Apps 
massivamente, criar perfis por departamento, 
atribuir quais conteúdos estão disponíveis e evitar 
que desinstalem ou alterem a configuração. 



TOUCH SERIE 9 PRO
O quadro interativo projetado para aumentar a 

produtividade e incentivar a colaboração entre as equipes. 

https://orbys.eu


