
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 aula entrará em um novo mundo de aplicativos que 
oferecem uma gama quase infinita de conteúdo educacional.

O quadro interativo projetado para maximizar 
o aprendizado ativo e colaborativo 



O novo quadro interativo TOUCH SERIES 9 Pro é a ferramenta perfeita para 
impulsionar o aprendizado por meio do envolvimento do conteúdo. Aumentar o 
entusiasmo e o comprometimento de seus alunos será muito fácil para você. 

Tudo o que você precisa está integrado e ao seu alcance. Basta deslizar os dedos 
na tela e você entrará em um novo mundo de aplicativos que oferecem uma gama 
quase infinita de conteúdo educacional. 

Não abra mão da tecnologia de materia na educação por falta de espaço. A série 
Pro se adapta às características de seus alunos e salas de aula. Encontre o 
tamanho perfeito para os menores espaços ou o modelo ideal para o salão de 
montagem ou salão principal do seu centro. Descubra os suportes ideais para os 
mais pequenos da classe com posições baixas até 300 mm. 

Chip 
MediaTek 9950 
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Nova porta 
HDMI-Out 

O TOUCH SERIE 9 agora é muito Pro



Nova porta 
HDMI-Out 

Aulas muito 
mais envolventes1

Instale e incorpore grandes quantidades de 
recursos complementares aos livros didáticos. O 
novo TOUCH SERIES 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 ter mais de 170 aplicativos 
com conteúdo educacional em sua tela interativa.

O desempenho 
que você precisa2

Trabalhar com aplicativos intensivos nunca foi tão 
fácil. Manter a atenção dos alunos e melhorar seu 
desempenho com aplicativos que precisam 
processar grandes quantidades de dados 
(modelagem 3D, edição de fotos, vídeos...) fato de 
que a série Pro multiplica x2 sua memória de 
processamento até 8 GB de RAM LPDDR4 de alta 
velocidade.

Velocidade sem 
precedentes3

Diga adeus à conexão de cabos ao seu 
computador, longos tempos de inicialização e 
conexão, calibração contínua do projetor, sombras 
no PDI, ruído irritante dos ventiladores do projetor 
e sua luz atingindo diretamente seus olhos. 
Bem-vindo a iniciar suas aulas em segundos com 
nosso display interativo Pro, graças ao 
extraordinário poder do chip Mediatek 9950.

Tudo sob 
controle4

Com o serviço DMCS™, você pode gerenciar 
convenientemente de forma centralizada todas as 
suas telas interativas ORBYS. Instale e decida 
quais Apps estão disponíveis gerando perfis 
pessoais ou departamentais. Evite que 
desinstalem Apps ou alterem as configurações do 
dispositivo, recebam alertas de status, programem 
tarefas de manutenção ou bloqueiem o monitor 
até que se identifiquem com seu cartão CEI ou 
PIN.Simplesmente 

utilizável e seguro5

Nunca foi tão fácil e seguro usar mídia interativa. A 
tela TOUCH SERIES 9 PRO foi projetada para que 
você possa trabalhar em um ambiente intuitivo 
por meio de uma interface que une simplicidade 
com o máximo de funcionalidades Pro. Além disso, 
a nova série também conta com infraestrutura 
Cloud hospedada em data centers europeus em 
conformidade com o RGPD. Fique tranquilo 
sabendo que seus dados estão seguros com a 
limpeza automática do cache no logout.

A mais recente tecnologia 
vem como padrão6

Aproveite nossos aplicativos desenvolvidos por 
conta própria, projetados para salas de aula. O 
aplicativo Minha Aula oferece um espaço para 
realizar sessões produtivas de brainstorming, criar 
atividades, espaços colaborativos e muito mais. Vá 
mais longe e acelere a gamificação desafiando 
seus alunos com nosso aplicativo ORBYS QUIZ.



TOUCH SERIE 9 PRO
O quadro interativo projetado para maximizar 

o aprendizado ativo e colaborativo 

https://www.orbys.eu


