
TOUCH SERIE 9 PRO

Tot ceea ce aveți nevoie este integrat și la îndemâna dumneavoastră. Pur și 
simplu glisați cu degetele pe display, iar sala de ședințe devine spațiul perfect 
pentru a comunica eficient cu clienții voștri și pentru a stimula creativitatea 
angajaților.

Display-ul interactiv este conceput pentru a crește 
productivitatea și a încuraja colaborarea în echipă.



Noul display interactiv TOUCH SERIE 9 PRO este pariul perfect pentru inovația și digitalizarea de care are 
nevoie compania ta. Un nou mod de a transmite, într-un cadru profesional și prin intermediul sălilor de ședință, 
imaginea de marcă. 

Cu noua serie PRO este la fel de ușor și eficient să vă faceți ascultătorii să fie interesați și implicați. Dați viață 
produselor și serviciilor voastre prin prezentări sau apeluri video la rezoluție 4K UHD. Surprindeți clienții, 
furnizorii sau distribuitorii cu cea mai recentă tehnologie și nu ratați nicio oportunitate de afaceri. 

Încurajați munca în echipă și creați cu ușurință sesiuni de colaborare, de reflecție și de brainstorming. Un nou 
spațiu în care toată lumea poate să împărtășească și să colaboreze, indiferent de locul în care se află în lume. 
Noul TOUCH SERIES 9 PRO vă permite să vă transformați compania într-un loc de muncă mult mai 
participativ, eficient și productiv. 

Cip de înaltă performanță 
MediaTek 9950

Simplu de utilizat și 
fără întreținere IT

*Consultați reprezentantul de vânzări pentru cea mai potrivită opțiune de plată sau de leasing pentru compania ta. 

Opțiuni de plată pe măsură. Bucurați-vă 
de seria PRO pentru mai puțin de 2 euro/zi*

Garanție unică de până la 7 ani. 

EShare pentru proiecție 
până la 4 dispozitive 

simultan Difuzoare de înaltă 
performanță și 

protecție Eye Care

Android 9 Pie

Hotspot Wi-Fi 
pentru a oferi 

conexiune la internet

TOUCH SERIE 9 este acum foarte Pro



Colaborare și 
productivitate1

Descarcă atâtea aplicații și resurse de care 
dispozitivele tale au nevoie, fără să te îngrijorezi de 
spațiu. 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 toate resursele de care aveți nevoie pe 
ecranul vostru interactiv. 

Viteză fără 
precedent 2

Lucrați cu programe mari de gestionare a datelor 
X, rapoarte sau informări fără nicio întrerupere. 
Bucură-te de cele mai bune performanțe în viața 
de zi cu zi, lucrând rapid și fără probleme cu 
aplicații intensive datorită faptului că seria Pro își 
multiplică x2 memoria de procesare până la 8GB 
de memorie RAM LPDDR4 de mare viteză.

Cea mai recentă tehnologie 
vine ca standard 3

Spuneți adio cablurilor de conectare, timpilor lungi 
de pornire și uitați de orice problemă de conectare 
în cel mai important moment al întâlnirii voastre. 
Salutați o conexiune sigură și rapidă, partajând 
ecranul PC-ului, tabletei sau telefonului mobil în 
timp real, datorită tehnologiei wireless 
bidirecționale Eshare. 

Spațiul 
viitorului astăzi 4

Scrieți, marcați, subliniază sau șterge cu mâna sau 
cu stiloul Dual Pen pe orice conținut de pe ecranul 
interactiv. Nu rata nicio idee! Faceți-vă echipa să 
uite de pix și hârtie, lasă ideile să curgă 
neîntrerupt, împărtășind cu ușurință rezultatele 
prin cod QR sau trimițând conținutul final prin 
e-mail.

Adaptat la 
nevoile tale5

Găsiți dimensiunea perfectă pentru încăperi mai 
mici sau mai mari și conectează cu ușurință camera
web, difuzoarele și microfoanele. Creează un 
mediu cu claritatea și rezoluția de care au nevoie 
videoconferințe-le, training-urile sau prezentările 
tale. Chiar dacă trebuie să lucrezi în medii 100% 
Windows sau Linux, integrează OPS-ul nostru cu 
tehnologia Intel Inside și bucură-te de ce este mai 
bun din ambele lumi.

Totul sub control6
Bucurați-vă de securitate maximă în orice 
moment. Oaspeții vă cer parola Wi-Fi? Împarte 
conexiunea la internet prin intermediul funcției 
Hotspot inclusă în ecranul interactiv. Ai nevoie de 
mai mult control? Cu serviciul DMCS poți gestiona 
toate ecranele interactive din compania ta: 
instalează masiv aplicații, creează profiluri pe 
departamente, atribuie ce conținut este disponibil 
și împiedică dezinstalarea sau modificarea 
configurației.



TOUCH SERIE 9 PRO
Display-ul interactiv este conceput pentru a crește 
productivitatea și a încuraja colaborarea în echipă.

https://orbys.eu


