
KARTA KATALOGOWA

MONITOR INTERAKTYWNY 

NEWLINE TRUTOUCH 

MODEL  TT-6520ER

Newline ATLAS (TT-6520ER) jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników ceniących 

elastyczność w działaniu – świetnie sprawdzi się zarówno podczas tradycyjnego spotkania lub 

lekcji, podczas pracy zdalnej lub pracy w trybie hybrydowym, gdy część zespołu pracuje zdalnie, 

a część stacjonarnie w biurze.

ATLAS gwarantuje doskonałą jakość dźwięku i niezakłóconą komunikację, dzięki wbudowanym 

4 mikrofonom wyposażonym w technologię redukcji szumu i echa. Do transmisji obrazu 

możesz wykorzystać posiadaną kamerę lub wyposażyć monitor w dedykowany soundbar  

Newline Master M-1 z kamerą 4K! 

Newline TT-6520ER to wyraziste nasycone barwy, dzięki Wide Color Gamut (WCG) oraz komfort 

dla wzroku, nawet podczas wielogodzinnej pracy, z aktywnym filtrem światła niebieskiego, 

który nie zmienia kolorów wyświetlanego obrazu.

Podłącz monitor i pracuj z nim od razu dzięki zainstalowanemu systemowi Android 8.0 w 

rozdzielczości 4K lub korzystaj wygodnie z systemu Windows z komputera OPS lub 

podłączonego laptopa.

Agraf Sp. z o.o.  ul. Nowe Sady 2 94-102 Łódź

Tel. 42 25 03 120  |  info@agraf.com.pl  |  www.agraf-it.pl



u Rozwiązanie all-in-one – możliwość zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opcja) – 

każdy z monitorów wyposażony jest w port OPS

u 20 punktów dotyku

u Android 8.0 (w rozdzielczości 4K i o parametrach 4GB RAM / 64 GB ROM)

u Wbudowana przeglądarka internetowa oraz możliwość instalacji własnej przeglądarki 

internetowej

u Możliwość zabezpieczenia dostępu do urządzenia hasłem (ustawienia administracyjne 

domyślnie zabezpieczone hasłem serwisowym)

u Doskonała widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach

u Wbudowany filtr światła niebieskiego nie wpływający na barwy wyświetlanego obrazu

u Wbudowane 4 mikrofony z redukcją szumów i echa

u OTA - Aktualizacja Androida bezpośrednio z Internetu bez konieczności stosowania 

zewnętrznych urządzeń (możliwość odkładania aktualizacji w czasie)

u Panele zgodne z WCG (Wide Color Gamut)

u Prosta instalacja - wystarczy zawiesić monitor na ścianie lub statywie i podłączyć do zasilania

u Powłoka Anti-glare - matowa antyrefleksyjna powłoka wyświetlacza. Powłoka Anti-glare 

zapewnia ochronę przed odbijaniem się światła od powierzchni wyświetlacza

u Powłoka Anti-fingerprint - niweluje zostawianie śladów na ekranie monitora i ułatwia 

czyszczenie ekranu

u Hartowana szyba 4 mm | twardość 7H

u 3 wejściowe porty HDMI (2 x  2.0, 1 x 1.4) oraz port VGA pozwalają w prosty sposób podłączyć 

inne urządzenie

u 1 wyjściowy port HDMI umożliwi przekazanie na dodatkowe urządzenie sygnału 4K z 

odświeżaniem 60 Hz

u Monitor sam wykryje podłączone źródło sygnału i się na nie przełączy automatycznie

u Głośniki 2 x 15 W z możliwością rozbudowy o dedykowany soundbar Newline o mocy 2 x 20 W 

(40 W)

u SLOT OPS w standardzie INTEL

u 3 lata gwarancji

u Współpracuje z platformami Windows, Mac oraz Linux

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI 

MONITORA NEWLINE TT-6520ER
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Dzięki trybowi tablicy nauczyciel może pracować na monitorze interaktywnym naturalnie jak na 

tradycyjnej, szkolnej tablicy. Treści zapisywane na ekranie mogą być transmitowane do uczniów, 

którzy uczą się zdalnie w domach, co gwarantuje równy dostęp do wiedzy.

Nauczyciel może uatrakcyjnić swoją prezentację poprzez zmianę koloru tła, ustawienie karty w kratkę 

lub linie. Ma do dyspozycji zestaw „przyborów szkolnych” jak ekierka, linijka oraz pisaki, zakreślacze, 

gumki.

Kiedy przy monitorze pracują jednocześnie dwie osoby, każda z nich może pisać innym kolorem. 

W przeciwieństwie do tradycyjnej tablicy nauczyciel może umieszczać w swoich materiałach treści 

multimedialne – zdjęcia lub filmy (z platformy YouTube) zapisane w pamięci urządzenia lub 

pochodzące z Internetu (dzięki wbudowanej przeglądarce).

Po zakończonej lekcji nauczyciel może zapisać materiały w formie plików graficznych lub PDF i 

udostępnić je w prosty i wygodny sposób za pomocą klienta poczty lub zapisu w chmurze. Uczniowie 

mogą korzystać z notatek podczas pracy w domu – wystarczy, że w szkole zeskanują kod QR.

 Pakiet programów dostarczanych razem z monitorem Newline 6520ER

Oprogramowanie Newline Cast umożliwia 
bezprzewodowe wyświetlanie zawartości 
swojego telefonu, tabletu czy komputera na 
monitorach interaktywnych Newline TruTouch 
serii ATLAS.  Bezprzewodowo, za pomocą 
jednego kliknięcia. Możesz udostępniać wideo, 
zdjęcia, grafiki oraz widok stron internetowych. 
Pracujesz na komputerze? Wykorzystaj 
dwukierunkową współpracę – pracuj wspólnie 
na materiałach, nanosząc zmiany i adnotacje 
jednocześnie z poziomu laptopa i monitora. 

Do monitora interaktywnego Newline TruTouch 
T T - 6 5 2 0 E R  d o d a w a n e  j e s t  r ó w n i e ż  
oprogramowanie Newline BroadCast. Dzięki 
niemu możesz wielokrotnie zwiększyć zasięg 
swojego przekazu. Obraz prezentacj i  
prowadzonej w sali konferencyjnej lub auli 
wykładowej można udostępniać online  do 
nawet 200 uczestników. Wystarczy dostęp do 
Internetu. Obraz, bez dźwięku, można 
transmitować do dowolnej lokalizacji.
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Display Management to jeszcze jedno oprogramowanie 
dostępne dla każdego posiadacza monitorów 
interaktywnych Newline. Umożliwia ono zdalne 
zarządzanie grupą monitorów. Usprawnia obsługę 
techniczną – administrator systemu może wprowadzać 
zmiany masowo na wszystkich posiadanych 
urządzeniach z dowolnej lokalizacji, poprzez 
bezpieczny, dedykowany portal internetowy. Wybrane 
funkcjonalności DM sprawdzanie aktywnych źródeł 
sygnału,  możliwość zmiany źródła sygnału,  
definiowanie ustawień urządzenia, przesyłanie 
komunikatów do urządzeń, instalacja aplikacji, zdalna 
pomoc.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA NEWLINE TT-6520ER
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Dystrybutor Producent


