
TOUCH SERIE 9 PRO

Tot ceea ce doriți este integrat și la îndemâna voastră. Pur și simplu glisați 
degetele pe ecran și clasa voastră intră într-o nouă lume a aplicațiilor care vă 
oferă o gamă aproape infinită de conținut educațional.

Afișaj interactiv conceput pentru a maximiza 
învățarea activă și colaborativă



Noul display interactiv TOUCH SERIES 9 Pro este instrumentul perfect pentru a 
stimula învățarea prin implicarea în conținut.Creșterea entuziasmului și a implicării 
elevilor voștri este mai ușoara.

Tot ceea ce aveți nevoie este integrat și la îndemâna voastră. Pur și simplu treceți 
degetele pe ecran și intrați într-o nouă lume de aplicații care vă oferă o gamă 
aproape infinită de conținut educațional.

Nu renunțați la cele mai noi tehnologii în educație din lipsă de spațiu. Seria Pro se 
adaptează la caracteristicile elevilor și ale claselor voastre. Găsiți dimensiunea 
perfectă pentru cele mai mici spații sau modelul optim pentru sala deședințe sau 
auditoriul școlii. Descoperiți standurile ideale pentru cei mai mici membri ai clasei 
cu poziții joase de până la 300 mm.

Cip 
MediaTek 9950 

de înaltă 
performanță

Funcția 
Wi-Fi Hotspot

Protecția ochilor 
Eye Care

Nou port 
HDMI-Out

TOUCH SERIE 9 este acum foarte Pro



Nou port 
HDMI-Out

Cursuri mult 
mai atractive1

Instalarea și încorporarea unui număr mare de 
resurse complementare manualelor. Noul TOUCH 
SERIES 9 Pro dispune de un spațiu de stocare de 
până la două ori mai mare, împreună cu sistemul 
de operare Android 9 Pie. Un total de 64 GB 
(ROM) care vă va permite să aveți peste 170 de 
aplicații cu conținut educațional pe ecranul 
interactiv.

Performanța de 
care ai nevoie2

Utilizarea aplicațiilor intensive nu a fost niciodată 
mai ușor de realizat. Menținerea atenției elevilor și 
îmbunătățirea performanțelor acestora cu aplicații 
care trebuie să proceseze cantități mari de date 
(modelare 3D, editare foto, editare video...) și 
realizarea acestora fără întreruperi, într-un mod 
rapid și fluid, este posibilă datorită creșterii de 2 
ori a memoriei de procesare a seriei Pro, până la 8 
GB de memorie RAM LPDDR4 de mare viteză.

Viteză fără 
precedent3

Luați adio de la conectarea cablurilor la computer, 
de la timpii lungi de pornire și conectare, de la 
calibrarea continuă a proiectorului, de la 
umbrelede  pe  POI,  de  la  zgomotul  enervant  
produs  de ventilatoarele proiectorului și de la 
lumina care vă luminează direct în ochi. 
Întâmpinați începerea lecțiilor în câteva secunde 
cu ecranul nostru interactiv Pro, datorită puterii 
extraordinare a cipului Mediatek 9950.

Totul sub 
control4

Cu serviciul DMCS™ puteți gestiona în mod 
convenabil și centralizat toate ecranele interactive 
ORBYS. Instalați  și  decideți  ce  aplicații  sunt  
disponibile  prin  generarea  de  profiluri  personale  
sau departamentale. Împiedicați-i să dezinstaleze 
aplicații sau să modifice setările dispozitivului, 
primiți alerte de stare, programați sarcini de 
întreținere sau blocați monitorul până când se 
identifică cu cardul sau PIN-ul CEI.

Pur și simplu 
utilizabil și sigur5

Mediile interactive nu au fost niciodată mai ușorși 
mai sigur de utilizat. TOUCH SERIES 9 PRO este 
conceput pentru a vă permite să lucrați într-un  
mediu  intuitiv,  printr-o interfață care unește 
simplitatea cu cele mai multe funcționalități Pro. În 
plus, noua serie dispune și de o infrastructură 
cloud găzduită în centre de date europene, în 
conformitate cu RGPD. Simțiți liniștea de a ști că 
datele voastre sunt în siguranță cu ștergerea 
automată a memoriei cache la deconectare.

Cea mai recentă tehnologie 
vine ca standard6

Profită de aplicațiile noastre dezvoltate de noi 
înșine și concepute pentru sălile de clasă. Aplicația 
My Class vă va oferi un spațiu pentru sesiuni 
productive de brainstorming, crearea de activități, 
spații de colaborare și multe altele. Mergeți mai 
departe și accelerați gamificarea, provocându-i pe 
elevii voștri cu aplicația noastră ORBYS QUIZ.



TOUCH SERIE 9 PRO
Afișaj interactiv conceput pentru a maximiza 

învățarea activă și colaborativă

https://www.orbys.eu


