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Nowe monitory AVTEK Lite i Connect



Lite 65-86 cali

Android w wersji 8.0 oferuje szybkie 

podzespoły i wysoką wersję systemu 

operacyjnego co sprawia, że obsługa 

monitora jest znacznie bardziej 

płynna, odczytywanie dotyku jest 

nawet 40% szybsze niż w 

poprzedniku oraz pozwala na 

zainstalowanie coraz bardziej 

wymagających aplikacji.



Lite 65-86 cali

Możliwość pisania 

dwoma kolorami w tym 

samym czasie - prowadź 

barwną prezentację i 

przykuj uwagę uczniów i 

współpracowników 

dzięki dołączonymi do 

zestawu pisakami 

dwustronnymi.



Lite 65-86 cali

Jeszcze więcej portów dzięki którym monitor jest jeszcze 
bardziej dostosowany do pracy w dowolnych warunkach oraz 
podłączenia większej liczby urządzeń. Dzięki wyjściu HDMI 
podłączenie projektora i wyświetlanie obrazu wraz z 
notatkami na ogromnym ekranie jest na wyciągnięcie ręki.



Lite 65-86 cali

Wbudowany moduł 

WiFi/Bluetooth pozwala na 

wygodne, szybkie dołączanie do 

dostępnych sieci oraz 

błyskawiczne uruchomienie 

bluetooth w celu przesyłania 

plików lub bezprzewodowego 

podłączenia urządzeń jak głośniki 

czy słuchawki.



Lite 65-86 cali

Dokładne sterowanie dotykiem - dzięki 

technologii Zero Bonding korzystanie z 

monitora jest jeszcze naturalniejsze. 

Minimalna przestrzeń pomiędzy 

wyświetlaczem a szybą ochronną sprawia, że 

elektroniczny tusz pojawia się tuż pod 

pisakiem, z ograniczonym do minimum 

zjawiskiem paralaksy. Poprawia do odczucia 

pisania dzięki czemu najczęściej używane 

funkcje monitora interaktywnego notowanie, 

pisanie czy rysowanie są przyjemniejsze i 

bardziej intuicyjne.



Lite 65-86 cali

Wbudowana aplikacja do bezprzewodowego 

przesyłania obrazu pozwala na połączenie z 8 

komputerami lub urządzeniami mobilnymi na raz 

i wyświetlanie do czterech obrazów 

jednocześnie. Bezprzewodowe przesyłanie 

obrazu, dźwięku i dotyku pozwala na jeszcze 

wygodniejszą współpracę i eliminuje potrzebę 

podłączania każdego z komputerów 

bezpośrednio do monitora. Dodatkowo dzięki 

wsparciu technologii Miracast łączność z 

komputerem Windows 10 nie wymaga 

instalowania żadnych aplikacji!



Lite 65-86 cali

Aktualizacje oprogramowania monitora poprzez 
internet (Over-the-Air) sprawiają, że zawsze 
będzie on otrzymywał najnowsze funkcje i 
aplikacje wprowadzane z czasem. Użytkownik z 
łatwością sam zainstaluje aktualizację kiedy 
będzie dostępna przez co nie ominą go przyszłe 
zmiany.



Lite 65-86 cali

Monitory TouchScreen 6 są przygotowane do obsługi 

rozdzielczości 4K/UHD. Za wyświetlanie obrazu odpowiada 

zaawansowany panel o rozdzielczości 3840 x 2160 i 

odświeżaniu 60Hz. Na obudowie znajduje się nowy slot dla 

opcjonalnego komputera w standardzie OPS oraz porty HDMI 

2.0 umożliwiające podłączenie każdego nowoczesnego 

sprzętu.

Dzięki unikalnemu rozwiązaniu, jakim są współdzielone porty 

USB na froncie monitora, raz podłączona pamięć USB będzie 

dostępna zarówno w systemie Android, jak i wbudowanym 

komputerze OPS bez potrzeby przekładania pomiędzy 

portami.



Lite 65-86 cali

Narzędzie do głosowania 

wywoływane z dostępnego na 

każdym źródle podręcznego 

paska skrótów pozwala na 

zadanie dowolnego pytania, 

zebranie odpowiedzi i ich szybkie 

omówienie. I to niezależnie od 

tego, czy wyświetlana jest 

prezentacja, przeglądarka w 

systemie Android czy obraz z 

zewnętrznego źródła jak laptop.



Lite 65-86 cali

Monitory Avtek TouchScreen posiadają w zestawie interaktywne 

oprogramowanie Note dla systemu Windows, które pozwala 

zarówno na przygotowanie lekcji, jak i obsługę biznesowej 

prezentacji. Note obsługuje ten sam format plików co aplikacja 

białej tablicy w systemie Android, dzięki czemu ten sam plik można 

zacząć edytować na monitorze, a następnie dokończyć w aplikacji 

Note w systemie Windows.

Poza oprogramowaniem Note do monitora dołączone są dwa 

kolejne programy: Connect i Capture. Pierwszy służy komunikacji 

między urządzeniem mobilnym a komputerem PC i pozwala m.in. 

na przesyłanie obrazu w obie strony i kontrolowanie prezentacji. 

Sprawia to, że zdalna kontrola monitora z poziomu komputera jest 

prosta i intuicyjna.

Capture to przydatne narzędzie do nagrywania i edycji prezentacji 

czy wykładów. Pozwala na nagranie pulpitu komputera Windows i 

obrazu z podłączonej kamery (lub obu jednocześnie). Capture

oferuje również szybką edycję materiałów, które w postaci jednego 

pliku wideo można zapisać, wysłać do chmury lub opublikować w 

serwisach takich jak YouTube.



Lite 65-86 cali

Gwarancja 3 lata



Connect 65-86 cali



Connect 65-86 cali

System Avtek UX 3.0 - nowy, niezwykle intuicyjny interfejs użytkownika w monitorze TouchScreen 6 

Connect. W nowym systemie aplikacje są uruchamiane tylko jednym kliknięciem, a dzięki trybie 

okienkowym można wyświetlać kilka aplikacji w tyn samym czasie. Umożliwia to odtwarzanie filmu z 

jednoczesnym tworzeniem notatek.

W nowej wersji systemu to użytkownik decyduje o tym, co widzi na pasku narzędzi, może wybierać lub 

ukrywać wybrane funkcję. Co więcej, z myślą o potrzebach klienta dodaliśmy możliwość nagrywania 

ekranu z poziomu monitora.

To wszystko w połączeniu z prostym w obsłudze systemie operacyjnym Android 9.0 wyświetlanym w 

jakości 4K sprawia, że korzystanie z monitora staje się prostsze niż kiedykolwiek!



Connect 65-86 cali

Monitory Avtek TouchScreen to nie tylko rozwiązania nowoczesne i 

o świetnym stosunku jakości do ceny - to też monitory od wielu lat 

potwierdzające swoją niezawodność. Najwyższą jakość monitorów 

interaktywnych potwierdzamy pełną, pięcioletnią gwarancją 

obejmującą zarówno elektronikę jak i matrycę.

W razie problemów oferujemy 2 lata serwisu wymiany One-to-

One, czyli wymiany produktu na wolny od wad, dokonywanej w 

siedzibie klienta przez Autoryzowanych Partnerów Serwisowych. 

Jest to rozwiązanie najbardziej komfortowe dla użytkownika, 

który zyskuje nie tylko czas, który musiałby poświęcić na wysyłkę 

uszkodzonego monitora, ale również pewność ciągłości pracy na 

zakupionym sprzęcie.



Connect 65-86 cali

W nowym monitorze Connect znajduje się czujnik światła, 

dzięki któremu wyświetlacz samodzielnie dostosuje się do 

warunków oświetlenia. To niezwykle istotna kwestia w 

przypadku sal, korzystających

z naturalnego oświetlenia panującego na zewnątrz. 

Dodatkowo, w połączeniu z technologią ochrony wzroku 

urządzenie w pełni dba o bezpieczeństwo i higienę pracy 

naszych klientów

Monitor posiada komplet niezbędnych w codziennej pracy 

portów, a dzięki niezastąpionemu portowi USB-C monitor 

zapewnia przesyłanie obrazu, dźwięku oraz dotyku z 

laptopa jednocześnie ładując jego baterię.

To rozwiązanie All-in-One, które wyznacza zupełnie nowy 

trend na rynku monitorów interaktywnych



Connect 65-86 cali

Podobnie jak w monitorach Lite VIDIS dodaje darmowe 

oprogramowanie Note, Capture i Connect.



Porównanie modeli Lite6 vs Connect6
Lite 6 VS Connect 6

Android Android 8.0 Android 9.0

Rozdzielczość Rozdzielczość FullHD w Androidzie Rozdzielczość 4K w Androidzie

Wydajność
TBA

Wynik wydajności Androida według testów – 17 

479

Auto sygnal
Brak opcji auto włączania po wykryciu sygnału

Auto włączanie po wykryciu sygnału 

(VGA/HDMI/LAN)

LAN
Brak auto przełączania LAN Auto przełączanie LAN (Android <-> OPS)

Szyba typ szyby: matowa 4mm, MOHS 7 typ szyby: matowa 4mm, MOHS 7

USB-Touch Dwa złącze USB dotyk Dwa złącza USB dotyk

CPU
QUAD CORE: 2x ARM Cortex A73 + 2x ARM A53 QUAD CORE: 2x ARM Cortex A73

Interfejs Avtek UX 3.0 (wkrótce) Avtek UX 3.0 (wkrótce)

Design
Cienkie ramki wokół ekranu - (jeszcze węższe) Cienkie ramki wokół ekranu - (jeszcze węższe)

Pen Pisaki atrapy w zestawie Pisaki atrapy w zestawie

Głośniki Głośniki 2x10W FRONT 2x 16W FRONT

Gwarancja 3 lata gwarancji 5 lat gwarancji, 2 lata one-to-one

Pisanie 2 kolory Pisanie dwoma kolorami na raz Pisanie dwoma kolorami na raz

Windows Ink
Standardowa współpraca z Windows Ink Szybka współpraca z Windows Ink

Łączenie z WiFi
Moduł WiFi/Bluetooth - HotSpot Avtek share

Wbudowany Moduł WiFi i Bluetooth (Wbudowany 

hotspot)

Technologia Dotyk: technologia podczerwieni Dotyk: technologia podczerwieni

Przestrzeń IR-GLASS
ZERO BONDING - Mniej niż 1mm

Avtek Zero Gap - Mniej niż 0.8mm, nawet do 0mm 

w środkowej części

Ochrona wzroku Eye Care Eye Care + czujnik światła

Porty:

Wejścia wideo

3 x HDMI 3 x HDMI

VGA (D-Sub15) VGA (D-Sub15)

Wejścia audio mini jack 3.5 mm mini jack 3.5 mm

Wyjście audio mini jack 3.5 mm mini jack 3.5 mm

Wejście SPDIF TAK TAK

RJ-45 x1 x2

RS232 x1 x1

USB-C - x1

USB 2.0 x3 x1

USB 3.0 x3 x4

USB TOUCH x2 x2



• KONIEC


