
WR80U/WR60AE Seeria

BRILJANTNE PUUDUTUS VALLANDAB MÕTTELENNU



TUTVUSTUS
Nutitahvel Hisense Interactive Digital Board (HIDB) võimaldab kiirelt ja ladusalt arvutada ning pakub
tundlikke puutevõimalusi koos avarate valikutega sisu jagamiseks. Tulemuseks on haarav
multimeediakonverentsi kogemus. Tegemist on teedrajava leiutisega, mis tulevikus traditsioonilise tahvli
turult välja tõrjub.

WR60U/WR80U-seeria

Korralda tõeliselt efektiivne
konverents

IR-puuteekraani tehnoloogiat kasutav Hisense
Interactive Digital Board on haarav lahendus nii
haridus- kui ärikeskkonnas. Tänu interaktiivsele
kommunikatsioonile tiivustab see tehnoloogia nii
õppimist kui infojagamist.



Põhiomadus

Võimas süsteemiarhitektuur,
sujuv ja ladus töötlemine

Avatud Androidi platvorm

• Kaheksa tuuma ja topeltarhitektuuriga draiverid tagavad
   suurepärase soorituse.
• Mahukas 3+32GB mälu kingib katkematu ja kiire
   reageerimise.
• Võimas 8. põlvkonna Intel Core kiibistik kindlustab
   efektiivse kaugjuhtimise.

Sisseehitatud Android 8.0 süsteem tagab kasutajatele 
kõrgtasemel ja sujuva töötlemiskogemuse, toetades 
lisaks sellele ka kõikide Androidil põhinevate rakenduste
integreerimist ekraaniga.

Kaheksa-
tuumaline

Sisemälu

Äppide
võimalus Sisu

allalaadimine

Kaheksa tuuma ja
topeltarhitektuuriga

draiverid

Installige mistahes Androidi-
põhine rakendus Android 8.0

3+32GB
suurune mälu

Intel Core kiibistik

Buutimiskiirus 21,7%

Äpi käivitumiskiirus 29,3%

Kirjutamise soravus 32,0%

Dokumendi avanemise kiirus 15.0%



Põhiomadus

Interaktiivne tippsooritus

Kiire reaktsioon ja täpne
kirjutamine

Voolav annotatsioon

Realistlikum puutetunnetus tänu tõsiasjale, et ekraan
tunneb ära kuni 20 samaaegset puudutust ning
lubab mitmel inimesel korraga kirjutada.

Võimaldab kirjutada ja kustutada samaaegselt, ilma
jälgi jätmata. Tahvel tunneb täpselt ära kuni 2mm
puutepunktid ning nutipliiatsi optimeeritud serva –
kirjutaks otsekui paberile!

HIDB võimaldab välkkiirelt annoteerida sisu mistahes
allikast. Samuti saab kergelt ülesannete vahel liikuda
ning käsitsi annotatsioone teha, suuremaks ja
väiksemaks suumida ning muudatusi sõrmedega
eemaldada.
Tänu intuitiivsele puutekontrollile ja ülimalt lühikesele
reaktsiooniajale on nii kirjutamine kui joonistamine
enneolematult ladus.

Realistlikum
puudutus

Kirjuta ja kustuta
samaaegselt

Kiire annoteerimine Kerge ülesandeid
vahetada

Ladus kirjutada
ja joonistada

Minimaalselt 2mm
täppistuvastus

Kirjutaks nagu
paberile!

Kakskümmend
samaaegset puudutust

Paljud saavad korraga
kirjutada



Silmadele mugav, mittehelkiv 
ja karastatud klaas

Android & Windows
kaksiksüsteemid

HIDB tehnoloogia filtrid ja silmakaitse režiim
vähendavad efektiivselt sinist valgust ning pikemat
aega ekraani vaatamine pole silmadele valus ega
kahjulik.
Ühtlasi välistab HIDB ekraan valguse peegeldumise
ning tagab koos sujuva puudutusega ka kaitse helke
eest.
Kõik meie puuteekraanid on tugevdatud klaasist,
mis kaitseb neid kahjustuste ja kriimustuste eest.

Kõigil meie toodetel on OPS-ühilduvus. Avatud
pistiksüsteem OPS (Open Pluggable Standard)
tõstab ekraanide töötlusvõimet ning lubab vastavalt
vajadustele valida operatsioonisüsteemiks kas
Windowsi või Androidi. Sisseehitatud Android 8.0 ja
valikuline Windows koos OPS-arvutimooduliga
annavad avarad võimalused teiste digiseadmete
integreerimiseks.

Kaitse ümbritseva
valguse eest

Peegelduv valgus, sõbralik silmadele

Puutepaneel

Valikuline OPS

HIDB sinise valguse
filtreerimise
tehnoloogia

Helke-vastane
tehnoloogia

Tugevdatud töökindel
puuteekraan



ARM Cotex A73

Põhiomadus

Ühe puudutusega edastus

Viljakas koostöö jagatud 
ekraanil

„Kõik ühes“ manuslahendus

Avarad jagamisvõimalused

Ekraanilt ekraanile kõigest ühe klikiga – sülearvuti
jagamine HIDB ekraaniga käib ühe
klahvivajutusega. Ei mingeid juhtmepuntraid,
heitkem endilt kaablite ahelad!

• edastus on kiire ja stabiilne;
• toetab edastust tagasisuunas;
• toetab: ios/ android/windows/mac.

HIDB toetab kahesuunalist peegeldamist ja
puudutust ning kuni nelja jagatud ekraani üheaegset
esitlust – kuni 4 seadet saavad korraga „sõna võtta“
ja kellegi ideed ei jää jagamata.

Sisseehitatud valgetahvli äpp laseb kirjutada
ekraanile ilma täiendavate lahendusteta. Mistõttu
lähevad ladusamalt ja lõbusamalt nii koosolekud kui
koolitunnid.

Võtke oma mobiiltelefon ja edastage konverentsi
sisu hõlpsasti meili teel või QR koodiga. Materjali
salvestamisel sorteerib meie süsteem teie
konverentse automaatselt, nii et saate sisu õiges
järjekorras üle vaadata.

Kahesuunaline puudutus

Sisseehitatud
valgetahvli äpp

E-mail QR code Koosoleku sorteerimine

Saab kirjutada
ekraanile

Efektiivsem koostöö

4 jagatud ekraani Kõik saavad ideid
jagada



HN75WR80U/86WR60AE/65WR60AE

Tooteinfo

Komplektis on

Ühenduvus

Kasutusjuhend x 1

Nutipliiats x 2 Patarei x 2 Seinale paigaldamise x 1 OPS-komplekt ( valikuline ) x 1 Ratastega alus (valikuline) x 1

Kaugjuhtimispult x 1 Traadita edastaja x 1 Toitejuhe x 4

Esiliidese sisendid

Tagakülje sisendid



MÕÕTMED



www.soundandvision.ee

info@soundandvision.ee


