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Freeze Frame en andere 
belangrijke functies beschikbaar 
via de afstandsbediening.

UHD-resolutie.

Stylus.
Power/Menu-knoppen.

2 USB-poorten links /  
2 USB-poorten rechts.

Clevertouch heeft superieure connectiviteit, innovatieve software en een eenvoudige 
gebruikersinterface samengebracht in het beste model ooit. Omdat ze zijn ontwikkeld 
voor zakelijk gebruik, beschikken schermen van Clevertouch Pro over een dual-
platform-interface en een cross-platform-connectiviteitsstructuur voor volledige 
samenwerking op de werkplek.

65" / 75" / 86" NIEUW

Alle modellen van Clevertouch Pro beschikken over:

HDMI, VGA, RS232
en USB connectiviteit

Geen schaduw20-punts touch Vijf jaar garantieIngebouwde luidsprekers Ultra high-definitionPowered by Android Anti-reflectieglasIngebouwde 
opslagcapaciteit 16GB

Geïntegreerde wifiLUX-gebruikersinterface Laag stroomverbruik

2 x 12w 
ingebouwde 
luidsprekers.

Compatibel met Windows, Mac OS X en Chromebook

20-punts touchPowered by

Functies pc-module NIEUW

i5 model Code: 1541041    i7 model Code: 1541042

Besturingssysteem: Windows 10 Pro
i5 model: 4GB RAM, 128GB SSD
i7 model: 8GB RAM, 256GB SSD 
1 x draadloze netwerkinterface 802.11ac 
(2.4GHz/5GHz)
1 x bekabelde netwerkinterface 
(10/100/1000Mbps)
6x USB 3.0
1x DisplayPort
1x HDMI 4K video-uitgang
1 x VGA-uitgang
Verkrijgbaar voor 75" en 86" NIEUW

Functies Android-module NIEUW

Besturingssysteem: Android v5.1
2GB DDR3 RAM
16GB (EMMC flash) geheugen
LUX-interface (eigendom van Clevertouch)
1 x draadloze netwerkinterface 802.11ac 
(2.4GHz/5GHz)
1 x bekabelde netwerkinterface 
(10/100/1000Mbps)
2 x USB 2.0
Bluetooth 4.0
Verkrijgbaar voor 75" en 86" NIEUW

65" 4K Code: 1541029/1   |   75" 4K Code: 1541028   |   86" 4K Code: 1541032

Connectiviteit  
onder meer HDMI, 
VGA, RS232 en USB

DisplayPort NIEUW

HDMI-uitgang NIEUW

Annotatie-hulpmiddelen om 
aantekeningen te maken in 
internetbrowsers, documenten, 
apps of desktops. Pen in de kleuren 
rood, zwart, blauw & groen, plus 
gele markeerstift NIEUW



Montage draagt bij aan slimmer vergaderen, helderder zien en beter besluiten - draadloze presentatie, 
communicatie & samenwerking zijn samengevoegd en ontwikkeld tot een oplossing voor productief en 
effectief vergaderen.

Met Montage kunt u in vergaderingen tijd besparen en iedereen bij de les houden door tot 4 bijdragers 
en beslissers volledig te laten deelnemen, ongeacht of ze in de vergaderruimte aanwezig zijn of aan 
de andere kant van de wereld. Ledereen die de bijeenkomst bijwoont kan de inhoud van zijn apparaat 
streamen naar een hoofddisplay, allemaal tegelijk en zonder IT-gedoe of kabels.

Opslaan, bijdragen, inhoud delen en samenwerken

Actieve display
Elke deelnemer kan full 
screen op het hoofddisplay 
werken

Bestanden delen
Rechtstreeks vanuit 
Montage inhoud delen

Veilig
Toegang beschermd 
met wachtwoord

Annotatie
Markeer inhoud en werk 
ideeën uit

4 schermen voor deelnemers
Tot 4 apparaten simultaan 
verbonden en weergegeven

Meer verbindingen nodig? 
Video en audio? Upgrade 
naar de Montage-box

Multi-Platform Draadloos streamen naar display op 
groot formaat vanaf elk willekeurig apparaat

In dezelfde ruimte &  
op afstand
Neem deel in dezelfde 
ruimte of elders op de 
wereld

Draadloze overdracht naar video, audio en touch

Indrukken om verbinding te maken of te verbreken

Insteken Indrukken
In  

verbinding

Revolutionair nieuwe manieren om samen te werken

Met het CleverShare draadloze apparaat bedient u de 
Clevertouch Pro zonder kabel vanaf elke willekeurige plek in de 
ruimte. Steek de CleverShare in de USB-poort van uw laptop en 
u kunt de inhoud van u laptop weergeven en bewerken op het 

Clevertouch-scherm. U kunt uw desktop meteen weergeven an 
aansturen via uw computer of Clevertouch – uw pen of vinger 
functioneert als muis.

wePresent 2000  Code: 1520160 

De wePresent 2000 is de perfecte oplossing voor 
vergaderruimten en directievergaderingen. Het draadloze 
presentatiesysteem wePresent WiPG-2000 is voorzien van 
geavanceerde functionaliteiten als een ingebouwde USB-speler 
voor media en documenten, een streaming-videospeler en 
mogelijkheden voor 1-naar-4 videodistributie via het netwerk.

SharePod  Code: 1520162 

De SharePod is een uniek koppelingssysteem om een HDMI-bron 
draadloos te verbinden aan een wePresent-omgeving. Koppel de 
SharePod aan een WiPG-2000 en werk naadloos samen tijdens 
vergaderingen en lessen.

Code: 1541021

Inclusief 2 
apparaten bij elke 
Clevertouch Pro



Combineer functionaliteit en eenvoud…  
Vernieuw de directiekamer, het kantoor en de vergaderruimte met Clevertouch Pro

• Het werkt als een flip-over of whiteboard, maar is digitaal: zet 'm aan en begin te schrijven.
• Met vooraf geïnstalleerde apps om de meeste bestandstypen makkelijk te openen en bewerken: office-documenten, 

pdf's, audio, 4K-video en afbeeldingen.
• Verbind mobiele apparaten elders in de ruimte of op de wereld.
• Deel aantekeningen meteen zodra u klaar bent via e-mail, opslag- of cloud-functies... zonder computer te gebruiken.

Een vergadering starten?
Net zo simpel in gebruik als een tablet: aanzetten en aan de 
slag. Alle apps en bestanden zijn op slechts één klik afstand. 
Open een document uit het interne geheugen, van een USB-
stick of upload het draadloos naar de Clevertouch Pro.

Draadloos verbinden of BYOD?
• Gebruik CleverShare om uw pc draadloos aan te sluiten.
• Download de app E-share op uw mobiele apparaat 

om afbeeldingen te bekijken, een video af te spelen of 
documenten te delen vanaf uw pc, tablet of smartphone.

• Met de app Montage verbindt u uw pc, iOS of Android-
apparaat voor het samenwerken aan en annoteren of 
delen van documenten.

Een elektronische flip-over?
Met de app LynxPro beschikt u over een whiteboard. Met 
de ingebouwde eenvoudige bediening met beweging kan 
de gebruiker met een swipe pagina's toevoegen, zoeken en 
uitbreiden. Verstuur de aantekeningen meteen per e-mail 
aan alle deelnemers aan de vergadering of bewaar ze
op een USB-stick.

Waarom Clevertouch Pro?

Diverse hulpmiddelen
Met meerdere pennen, 
kleuren en bewegingen: een 
boodschap overbrengen was 
nog nooit zo eenvoudig.

Vergadertemplates
Kies uit een aantal 
templates om te 
brainstormen, plannen 
op te stellen en ideeën 
uit te wisselen zonder 
voorbereiding voor de 
vergadering.

Gepersonaliseerde standaardinstellingen
Gebruikers kunnen de penseel- en 
achtergrondinstellingen aanpassen aan de aard 
van de activiteit. 

LynxPro Meeting

Kies bestanden en maak aantekeningen
Importeer bestanden als video's, pdf's, office-
documenten en afbeeldingen en annoteer deze of maak 
er aantekeningen in. U kunt ook overschakelen naar 
desktopmodus voor annotaties via de software op de pc.



Product – code 1541029/1 1541028 met 1541044 1541032 met 1541044

Omschrijving 65" Pro LUX 4K 75" LUX Pro 4K 86" LUX Pro 4K

Display

Aanraakpunten 10 20 20

Type scherm LED LED LED

Beeldverhouding 16:09 16:09 16:09

Resolutie Ultra-HD Ultra-HD Ultra-HD

Helderheid (cd/m2) 450 330 330

Audio 2x10W 2x12W 2x12W

Android 3 3 3

Glas Anti-reflectie Anti-reflectie Anti-reflectie

Connectiviteit
CVBS 3 3 3

VGA-ingang 3 3 3

USB 2.0 5 6 6

USB 3.0 1 1 1

USB-touch 1 2 2

DisplayPort In 0 1 1

HDMI 1.4 In 4 2 2

HDMI 2.0 In 0 1 1

HDMI Out 0 1 1

PC-audio 3 3 3

R/L (CVBS) Met video-IP Met video-IP Met video-IP

VGA-uitgang 3 3 3

LAN (RJ45) 3 3 3

RS232 3 3 3

Modulesleuven 1 2 2

Stroomverbruik
Stroomverbruik <250W <450W <530W

Stroomverbruik (in stand-by) <0,5W <0,5W <0,5W

Fysieke eigenschappen
Afmetingen b x h x d (mm) 1544 x 913 x 98 1778 x 1031 x 99,6 2003 x 1176 x 99,6

Gewicht 66 kg 58 kg 75 kg

VESA (mm) 400 x 400 800 x 400 800 x 600

Android-capaciteit
Systeemversie Android 4.4 KitKat Android 5.1 Lollipop Android 5.1 Lollipop

CPU ARM Cortex A17 Quad Core ARM Rockchip 3288 tot 1.8GHz ARM Rockchip 3288 tot 1.8GHz

Android-resolutie 1080 p 1080 p 1080 p

GPU Quad Core Quad Core Quad Core

RAM 2GB (DDR3) 2G 2G

ROM 16GB 16GB 16GB

Wifi mogelijk 3 3 3

Apps en software
Email Out 3 3 3

Lynx App 3 3 3

LynxPro 3 3 3

LynxPro Meeting 3 3 3

Montage Lite 3 3 3

Accessoires
USB-camera mogelijk 3 3 3

Pen-recorder of stylus 3 3 3

VGA, audiokabels 3 3 3

HDMI, USB-kabels 3 3 3

CleverShare 3 3 3
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