Interactive

ADisplay® Interactive LED skærme, med og uden touch,
benytter de seneste teknologier inden for LED display og
multitouch. Perfekt til et utal af multimedieapplikationer til
klasseværelser, mødelokaler, auditorier, videokonferencer,
digital skiltning og meget mere.

Display
Præsentér med

stil

ADisplay® SuperHub

Alle de rigtige features og en idéel balance mellem det
praktiske og præsentation. Det ser ikke bare
imponerende ud. Det er imponerende.

Interactive
Interactive
Classic, SuperHub og Value Touch
Ingen drivere • Ingen kalibrering
10 touchpunkter
Aluminiumsramme
Driverfri til Mac og Windows
Aktive Windows 10 borders
Reflektionsfri glas

ADisplay® Classic

ADisplay® sikrer dig højkvalitetsprodukter, uden fordyrende mellemled, som alle er nøje udvalgte
med fokus på maksimal driftsikkerhed, præcision og brugervenlighed. AV Distribution A/S
kendetegnes ved et højt niveau af service og support. Vi har mere end 15 års erfaring med
distribution og salg, hvilket sikrer kunderne optimale løsninger hver gang.

Forrest i feltet
De topmoderne fabrikker i Sydkorea og Kina, der producerer vores ADisplay® er udover at være
førende inden for fremstillingen af interaktive touchskærme, Samsungs og LGs foretrukne
partnere indenfor kommercielle skærme, og har investeret kraftigt i forskning og udvikling i mere
end 10 år.

ADisplay® Interactive fordele
• Anodiseret aluminiumsramme (Classic)
• Kommerciel high-definition kvalitets
4K UHD (3840 × 2160) LED paneler
• 4~5 mm hærdet reflektionsfri glas
• Multi-touch teknologi med gesture genkendelse
• Elegant slimline design
• Lynhurtig respons
• Lang levetid
• Lavt energiforbrug
• Højpræcisions optisk/PCAP touch-teknologi

Hvorfor erstatte eksisterende interaktive
tavler med ADisplay® touchskærme
•
•
•
•
•
•
•
•

Intet behov for kalibrering
Ingen udskiftning af dyre projektorpærer
Ingen skygger på tavlen
Altid lyst og klart billede uanset belysning
Højere opløsning 4K UHD (3840 × 2160)
Mindre energikrævende
Indbyggede højttalere
Multi-touch/gesture understøttelse
(Især fordelagtig ved brug af Windows 10)
• Betydelig længere levetid

Højere responstid og præcision
Ved at kombinere infrarød- og kamerateknologi opnås super
hurtig responstid og præcision. Med indbygget multitouchteknologi, active borders og gesture genkendelse, udnyttes
alle mulighederne i Windows 10, og der er ingen tvivl om,
hvorfor ADisplay® er den perfekte erstatning for forældede
smartboardløsninger med projektor.

Imponerende fra alle vinkler
Alle ADisplay® touchskærme, med hærdet, reflektionsfrit glas
benytter kun de bedste kommercielle skærmløsninger, der
findes på markedet. De opnår derfor en helt unik billedkvalitet,
imponerende betragtningsvinkel og lysstyrke. ADisplay®
fremstår derfor altid knivskarpe, selv i rum med meget lys.

Plug & Play
Tilslut en Windows PC eller Mac og vær klar med det samme. Ingen drivere eller
kalibrering er nødvendigt. ADisplay® er helt ægte Plug & Play og kan benyttes lige
efter den er pakket ud af kassen.

Smartere investering
Ved kun at benytte de absolut bedste komponenter sikrer ADisplay® dig at
investeringen bliver så rentabel som muligt. Den forventede levetid er 17 år uden
nogen form for vedligehold eller udskiftning af projektorpærer mv.

Oplev 4K
Den imponerende opløsning på 3840 × 2160 @60Hz giver ultra
skarp grafik og tekst. Dine præsentationer tager sig professionelt
ud og vil uden tvivl imponere tilskuerne.

Design
Det er ikke kun teknologien, der er investeret mange penge i men
også designet på ADisplay® som fremstår moderne, æstetisk og
med en særdeles flot finish. Perfekt løsning til alle rum.

SuperHub
…Nyeste generation af Projected Capacitive Touch teknologi
				
med udvidet funktionalitet som imponerer...

Multi writing pens
Ved hjælp af separate toolbars kan du skrive og bruge
forskellige menuer uafhængig af - og på samme tid som andre deltagere i alle udgaver af Windows.
Det er ikke kun forskellige farver der adskilder menuerne,
men også forskellige udgaver af dem.
En helt ny og fantastisk feature som ikke tidligere er set.
med forskellige menuer er det nemmere at differentiere
mellem din og andres, og letter arbejdsgangen uden
forvirring når der der er flere der arbejder med skærmen på
én gang.

Exceptionel design og funktionalitet
ADisplay® SuperHub er designet i et enkelt, stilrent design og udstyret med Intel  Real  Sense 
kamera  samt  harman/kardon  150W  soundbar  for  bedste video-  og  lydoplevelse.

Uanede muligheder
Designet til let at afholde videokonferencer og fremme det interaktive, naturlige arbejdsflow og
samarbejde mellem deltagere på forskellige lokationer.

ADisplay® SuperHub byder på
65” Interaktivt display
Kant til kant design
4K ultra HD @60 Hz
Uovertruffen visuel performance
Kraftfuld audio performance
10 punkts præcisionstouch
Understøtter gestures
Understøtter ansigtsgenkendelse
Høj følsomhed der registrerer ganske lette tryk

Tag kontrol over klasseværelset
		 og fasthold dine elever med 		
					interaktiv undervisning

Med ADisplay® Value kan du undervise med stil.
Få total kontrol over din undervisning med en interaktiv
skærm. Fremhæv slides, highlight vigtige områder,
lav noter og meget mere.

Value Touch
Touchskærme specielt designet til at møde kravene ved moderne undervisningsbrug. Value Touchserien har indbygget tavlefunktion og kan benyttes direkte uden brug af PC. Desuden er der på
fronten rig mulighed for tilslutning af eksterne enheder, hvilket gør det utrolig nemt for mange
brugere at tilkoble alt lige fra Notebook, PC’ere og USB stick. Skærmens indbyggede medieafspiller
gør det nemlig muligt at afspille lyd- billed- og videofiler direkte på skærmen. Alt sammen helt uden
at installere software eller drivere på brugerens computer. Value touch-serien er alle med hærdet,
reflektionsfrit glas på fronten og bygget i en solid metalramme.

Indbygget Android
Med indbygget Android har du
mulighed for overlay-funktion.
Skriv notater og tegn på skærmen
under fremvisning af f.eks.
undervisningsmateriale.

Whiteboard funktion
ADisplay® Value Touch kan også
benyttes som ganske almindelig
whiteboard. Tegn på skærmen, med
pen eller finger.

Medieplayer
Med indbygget medieplayer kan du
nemt og hurtigt afspille film og andre
medier til brug i klasseværelset uden
brug af ekstraudstyr.

Tilslutningsmuligheder i fronten
ADisplay® Value Touch har masser af
tilslutningsmuligheder, også i fronten så
du let kan tilslutte andre enheder.

Indbygget browser
Nem adgang til internettet uden at
skulle starte andre maskiner op. Let
brug af internet i undervisningen.

APK installer
Download eller udvikl dine egne apps
og installér dem via Android.

Ingen licencer
Ingen behov for at købe dyre licencer.
Frit valg af software.

Tilbehør

MOBIL STAND

Mobil stand med fikseret højde

MOTORISERET MOBIL
STAND
Mobil stand med motoriseret
højdejustering

VÆGOPHÆNG

Solidt ophæng til ADisplay®

MOTORISERET TILT
STAND

Mobil stand med motoriseret
højde- og tiltjustering

ADesk® MINI PC

Kraftig Mini PC i den mindste
formfaktor. Perfekt til brug
sammen med ADisplay® skærme

ADesk Video wall PC

Lille PC med 4 DisplayPorte og
GeForce® GTX 950

SOUNDBAR

Soundbar med Toslink til
ADisplay® skærme

Airtame
Med Airtame kan du streame trådløst til din ADisplay®. Sæt Airtame i HDMI-porten på din
ADisplay® og streame fra ethvert medie til storskærmen.

Mirroring
Med Airtame kan du spejle alle
dine devices til din ADisplay® .

Stream fra mobil
Stream når du er på farten. Lav dine
slides til PDF og tilgå dem online, klik for
at præsentere og du er igang.

Flere skærme
Du kan mirror din skærm til flere
Airtames på en gang.

Cloud management
Administrer og fejlfind på
dine Airtame-enheder fra en
webbrowser. *
Custom skærme
Vil du have en blank skærm eller et
custom wallboard? Vis et dashboard, en
hjemmeside eller noget helt andet mellem
præsentationer.
OBS: ADisplay® Touchskærme er ikke begrænset til brugen af ovenstående, eller andet software.

Videokonferenceløsninger
Oplev trådløs præsentation og tovejskommunikation på tværs af mødelokaler.
Præsenter fra din enhed eller præsenter direkte på hovedskærmen.
Tilslut enheder trådløst til skærmen i mødelokalet enten fra samme rum eller fra
helt andre lokationer.

Brug enhedens kamera og mikrofon til at kommunikere
med de andre mødedeltagere.
Brug touchkontrol direkte på skærmen eller brug musen til at arrangere og organisere
hvordan deltagernes skærme bliver vist på hovedskærmen. Der kan fra deltagernes
skærme skubbes indhold op på hovedskærmen, så andre deltagere i mødelokalet kan
følge med, eller hele skærmen kan deles på hovedskærmen med et enkelt klik.

Med indbygget instant whiteboard er det let og hurtigt at skitsere idéer, skrive
bemærkninger, brainstorme og dele det med resten af mødedeltagerne.

Deltagerne kan deltage i mødet fra alle enheder via en Windows
app, webbrowser, Chromebook eller Airplay.

Tag et billede af, hvad der er på hovedskærmen og send det til resten
af deltagerne, eller del filer fra enhed til enhed.

LED
Digital skiltning er den perfekte måde at få spredt dit budskab til mange modtagere. Hvad
end det er digital skiltning, In-store TV eller infoskærme.

ADisplay® LED
ADisplay® LED er fantastisk billedkvalitet
og komponenter af høj kvalitet. LED
skærmene er med indbygget Android
enhed, der gør det muligt at gå på
internettet samt afspille film/lyd m.v.
uden brug af PC.
ADisplay® LED er, i modsætning
til traditionelle consumerskærme,
beregnet til at være tændt i mange
timer og er perfekte som f.eks.
infoskærme mv.

Mange fordele
•
•
•
•
•
•
•

Høj billedkvalitet
4K UHD (3840 × 2160)
Lang levetid
Indbygget Android system
Mange tilslutningsmuligheder
Metalramme
Indbyggede højttalere

Opdag mulighederne
Målret dine reklamer og budskaber
mod individuelle modtagere med
ansigtsgenkendelse.
Med en ADisplay® ansigtsgenkendelsesløsning
er det muligt at målrette en reklame til det
enkelte forbipasserende individ.
Et kamera opfanger billeder af ansigtet og softwaren
bestemmer bl.a. køn og alder på modtageren. Med en
specifik viden om modtageren kan man tilrette reklamer og
budskaber så de henvender sig til den ønskede målgruppe.
Samtidig kan du gemme og analysere dine data til senere brug.

Video wall
Med ADisplay® Video Wall kan du
vise et langt større billede eller
film på en gang. Sammensæt
flere skærme så de danner en stor
samlet skærm. Rammerne mellem
skærmene er ultratynde, hvilket
giver en bedre oplevelse af billedet,
der præsenteres. Skærmene er
med Full HD opløsning og giver
knivskarpe billeder med super
klare farver og endnu mere liv. Slip
kreativiteten løs og præsenter det
på en ADisplay® Video Wall.

Specifikationer
Display

55” Full HD (1920 × 1080) IPS LG Panel

Betragtningsvinkel 178 °(H)/178 °(B)

IMAGE GAP REDUCTION

ADisplay® Video Wall har med en forbedret algoritme
elimineret tearing mellem skærmene, da algoritmen
sørger for at justere sig efter objekter, der ligger hen
over rammerne.

Konventionel

ADisplay®

INDBYGGET SoC (System on a Chip)

Med indbygget SoC kan man afspille både billede og lyd
direkte fra skærmen, der er derfor ikke behov for at tilslutte
en ekstern maskine. Ved hjælp af SoC viser hver skærm
sit indhold uden lag mellem skærmene. Med webOS
2.0 softwaren er det let og lige til at skabe indhold til
skærmene.

Ramme

0,9 mm. (metal)

Tilbehør

Fjernbetjening, RS232 kabel

Forventet levetid

Min. 60.000 timer

Output

HDMI, DVI, VGA, PC Audio

Strømforbrug

≤ 150 W

Control

RS232-IN × 1, RS232-OUT ×1;

Dimensioner

1227 × 90 × 698 mm

Vægt

29 Kg

kontrast

1300:1

Brightness

700 cd/m2

Drifttemperatur

0˚C ~ 40˚C

ULTRA SMAL RAMME

Med en metalramme på kun 0,9 mm. giver en ADisplay®
Video Wall nærmest usynlig overgang mellem
skærmene og skaber den perfekte illusion om én stor
skærm.

Specifikationer
Classic 75

Model

ADisplay Classic modeller
Classic 98”

Classic 84”

7501-4KT

8401-4KT

9801-4KT

1840 × 1085 × 127 mm

2065 × 1222 × 125 mm

2365 × 1385 × 125

96 Kg

114 Kg

180 Kg

Displaytype

LED

LED

LED

Touchområde

80”

90”

103”

Displaystørrelse

75”

84”

98”

Dimensioner (B × H × D)
Vægt

Opløsning

4K Ultra HD (3840 × 2160) @60Hz

Betragtningsvinkel
Panelfabrikant
Brightness

178º
Samsung Commercial

Samsung/LG Commercial

LG Commercial

450 cd/m2

350 cd/m2

500 cd/m2

Touchpunkter

10

Touchredskaber

Finger eller ethvert andet pegeredskab

Strøm

AC 100 til 240V, 50/60 Hz

Interne speakers

15 W × 2

Soundbar

Option

Beslag

VESA

Tilbehør

HDMI-/USB kabel, USB forlængerkabel, Stylus pen, Rengøringsklud, fjernbetjening

Støjniveau

< 40 dB ved 25ºC

Styresystem

Ingen

Kamera

Ingen

Strømforbrug (Max./typisk)

420 W/390 W

Driftbetingelser
Emballagedimensioner
Pakket vægt
Garanti

470 W/430 W

470 W/430 W 

5ºC - 35ºC
2050 × 1190 × 380 mm
117 Kg

2200 × 1350 × 420 mm
134 Kg
2 års garanti

2555 × 1497 × 400 mm
221 Kg

ADisplay® SuperHub og Value LED modeller
SuperHub 65”

Model

Value LED 84”

Value LED 75”

Value LED 98”
Value LED 98 “

Superhub-65

75010-4K

84010-4K

98010-4K

1490 × 880 × 80 mm

1735 × 1026 × 96 mm

1918 × 1122 × 71 mm

2199 × 1253 × 100 mm

62 kg

40 Kg

80 Kg

97 Kg

Displaytype

LED

LED

LED

LED

Touchområde

65”

Displaystørrelse

65”

Dimensioner (B × H × D)
Vægt

Opløsning

Uden touch
75”

84”

4K Ultra HD (3840 × 2160) @60 Hz

Betragtningsvinkel
Panelfabrikant
Brightness

178º
LG

A-Grade OEM

LG

LG

500 cd/m2

450 cd/m2

350 cd/m2

500 cd/m2

Touchteknologi

10 Punkt PCAP

Ingen Touch

Touchredskaber

Finger eller andet
pegeredskab

Ingen touch

and Beyond

Strøm
Interne speakers
Soundbar

AC 100 til 240 V, 50/60 Hz
15 W × 2

20 W × 2

10 W × 2

15 W × 2
VESA
Som Classic

Fjernbetjening

Støjniveau

< 40 dB ved 25ºC

Styresystem
Kamera
Strømforbrug (Max./typisk)

Android
Intel Real Sense*
170 W/140 W

Ingen
320 W

Driftbetingelser
Emballagedimensioner
Pakket vægt

20 W × 2

Option

By Harman Kardon

Beslag
Tilbehør

98”

500 W

< 540 W

5ºC - 35ºC
1740 × 1020 × 315 mm 2254 × 1320 × 320 mm
62 Kg

Garanti
*3D Gesture, 3D Scanning og ansigtgenkendelse

2210 × 1480 × 400 mm 2525 × 1870 × 435 mm

57 Kg

115 Kg
2 års garanti

151 Kg

ADisplay® Value Touch modeller

Value Touch 55” Value Touch 65” Value Touch 75”

Value Touch 86”

Value Touch 98”

55010-4KT

65010-4KT

75010-4KT

86010-4KT

98010-4KT

1295 × 803 × 107

1511 × 887 × 122 mm

1737 × 1055 × 111 mm

1977 × 1190 × 97 mm

2248 × 1344 × 120 mm

44 Kg

52 kg

63 Kg

89 Kg

142 Kg

LED
55”

65”

75”

86”

98”

55”

65”

75”

86

98”

FHD (1920 × 1080)

4K Ultra HD (3840 × 2160) @60 Hz
178º
A-Grade OEM

350 cd/m2

350 cd/m2

400 cd/m2

350 cd/m2

500 cd/m2

IR og Optisk, 10 punkts multitouch
Finger eller ethvert andet pegeredskab
AC 100 til 240V, 50/60 Hz
10 W × 2
Option
VESA
Remote, 2 × Styluspen
< 40 dB ved 25ºC
Android
Ingen
<130W

<200W

<310W

500W

540W

5ºC - 35ºC
1530 × 935 × 260 mm
54,5 Kg

1765 × 1165 × 320 mm 1990 × 1165 × 350 mm
66,5 Kg

80,5 Kg
2 års garanti

2200 × 1490 × 390 mm 2525 × 1870 × 435 mm
145 Kg

195 Kg
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