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Dealer

Connect. Create. Collaborate.

SPECYFIKACJA
Model TT-6520HO TT-7520HO TT-8620HO

Podświetlenie

Rozdzielczość

Ilość wyświetlanych kolorów

Format wyświetlania

Jasność

Kontrast

Żywotność panelu

Technologia IR

Liczba punktów dotykowych

System

Pamięć wbudowanego systemu

Powierzchnia

Twardość powierzchni

Narzędzia pisania

Wejścia 

Wymiary zewnętrzne

Waga urządzenia

Windows 20 pkt., Android 10 pkt. 

Android 8.0 (w rozdzielczości 4K UHD)

 4 GB RAM / 64 GB ROM

Optical Bonding, Szyba hartowana Anti-Glare, Anti-FingerPrint  

7 H

TAK 

4 x mikrofon z redukcją szumów i echa 

4000:1

min 50.000 godzin

TAK

3840 x 2160 pikseli (4K UHD)

1.07 mld

16:9

2 x 15 W

Pasywny pisak, palec, dłoń 

2 x HDMI 2.0; 1 x VGA; 1 x wejście VGA (Jack 3,5 mm); 1 x USB-A 3.0 (Dotyk); 1 x USB-A 2.0 (Android); 2 x USB-A 3.0 dynamiczny port USB; 
1 x Port LAN (RJ45); 1 x RS232; 1 x wejście mikrofonowe (Jack 3,5 mm); 1 x USB-C (Soundbar); 1 x USB-C

1509 x 883 x 80 mm 

34,7  kg 57,5 kg46 kg

1730 x 1007 x 81 mm 1976 x 1147 x 81mm 

400 cd/m2

LED (WCG + Aktywny filtr światła niebieskiego)

Przekątna ekranu 65" 75" 86"

Wyjścia

Złącze OPS 

1 x wyjście Jack 3.5 mm (słuchawki); 1 x HDMI (4K@60Hz), 1 x SPDiF

Tak, wspiera 4K@60Hz 

Pełna specyfikacja na stronie: www.agraf-it.pl

Porty komunikacyjne

FILTR ŚWIATŁA 
NIEBIESKIEGO

4K
UHD

8.0

OPTICAL 
BONDING

CERTYFIKOWANY

Idealna w każdym calu

MIRA

Rozbuduj o dedykowane urządzenie

OPS PC

Rozbuduj swój monitor o komputer OPS 
i wygodnie korzystaj z możliwości systemu Windows.

Monitor i soundbar o mocy z wbudowaną 
kamerą 4k Ultra HD to gwarancja jeszcze skuteczniejszej
i satysfakcjonującej współpracy zdalnej.  

40 W (2 x 20 W), 

Wbudowana kamera Full HD

Wbudowany mikrofon

Moc wyjściowa głośników

SOUNDBAR Newline Master-M1   

Technologia

Optical Bonding

Zachwyć się niespotykaną 

jakością obrazu 

Wbudowana 

kamera i 4 mikrofony

Do pracy stacjonarnej,

zdalnej i hybrydowej

WCG

Wide Color Gamut

Doskonała jakość obrazu

i komfort dla oczu.

Rozpoznawanie

obiektowe/Windows Ink

Automatycznie rozpozna

pisak oraz gesty



86"75"65"

Rozpoznawanie

obiektowe/Windows Ink 

Łączność 

bezprzewodowa

Kompatybilny z

Windows/iOS/Android/Chrome 

20 punktów

dotyku 

Aktywny filtr światła

niebieskiego

Wbudowany 

Android 4K

Rozdzielczość

4K 60Hz

Dynamiczne 

porty USB

Zintegrowane głośniki 

2 x 15W

Wbudowana kamera

 i system 4 mikrofonów

Technologia
Optical Bonding

MIRA SYSTEM 

Wbudowana kamera Full HD

i 4 wbudowane mikrofony

z redukcją szumów i echa

Port USB-C

 

Do połączenia komputera 

z  monitorem wystarczy jeden kabel

ULTRA HD

Doskonała widoczność nawet

w jasnych pomieszczeniach

WCG

Wide Color Gamut

OTA 

aktualizacje

 

automatyczne

Dostępne rozmiary

Newline MIRA HO - dzięki połączeniu możliwości technologii 
dotykowej z wbudowaną kamerą Full HD, zestawem 4 
mikrofonów oraz wysokiej jakości głośnikami (2 x 15 W) jest 
doskonałym narzędziem zarówno do pracy stacjonarnej, zdalnej 
oraz w modelu hybrydowym.

Zestaw mikrofonów umożliwia niezakłóconą komunikację 
i gwarantuje doskonałą jakość głosu, dzięki funkcji zbierania 
dźwięku do 8 metrów od monitora oraz technologiom Echo 
Cancellation, Beamforming oraz Noise Reduction.

Tryb tablicy interaktywnej ułatwia prowadzenie efektywnych 
spotkań i burzy mózgów, a kompatybilność monitora z Windows 
INK i funkcja Rozpoznawania Obiektowego oferują pracę tak 
naturalną jak na smartfonie lub tablecie. System sam interpretuje 
gesty, grubość pisaka i wybiera przypisaną im czynność. 
To gwarantuje wydajną pracę z pakietem Microsoft Office.

Wyjątkowa głębia obrazu i precyzja dotyku to efekt technologii 
Optical Bonding. Zespolenie ekranu monitora z szybą 
zabezpieczającą gwarantuje rzeczywisty kąt widzenia 178 stopni 
i podwyższenie jakości obrazu. Dodatkowo Wide Color Gamut 
(WCG) czyni obraz jeszcze bardziej realistycznym i żywym.

Sprzętowy filtr światła niebieskiego nie zmienia kolorystyki obrazu, 
a jednocześnie znacznie poprawia komfort pracy, chroniąc wzrok 
użytkowników przed zmęczeniem. Aktywny filtr światła 
niebieskiego jest stałym elementem pracy monitora, i co 
najważniejsze, nie wpływa negatywnie na jego energochłonność.

PRACUJ W KAŻDYCH WARUNKACH

DZIAŁAJ WYGODNIE I INTUICYJNIE 

CIESZ SIĘ DOSKONAŁEJ JAKOŚCI OBRAZEM

ZADBAJ O KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO WZROKU

PAKIET OPROGRAMOWANIA 

NEWLINE PREMIUM PACKAGE DLA WINDOWS 
NEWLINE SMART SYSTEM DLA ANDROID  

Udostępnij na monitorze widok ekranu dowolnego 

urządzenia - bezprzewodowo, za pomocą jednego kliknięcia. 

Pracujesz na komputerze? Wykorzystaj dwukierunkową 

współpracę, pracuj wspólnie na materiałach, nanosząc 

zmiany i adnotacje jednocześnie na laptopie i monitorze. 

Zadbaj o bezpieczeństwo - z Newline Cast można korzystać 

będąc w dowolnej sieci, więc nie musisz „wpuszczać” 

postronnych  osób  do  swojej  sieci  firmowej. (Wersja dla 

Android  i Windows)

Jednym słowem bezpieczeństwo. Newline Launch Control 

pozwala w prosty sposób połączyć się z kontem Microsoft 365 

na monitorze interaktywnym i szybko uzyskać dostęp do twoich 

plików oraz aplikacji. Wylogowanie i czyszczenie pamięci 

urządzenia następuje automatycznie po odejściu od monitora. 

Możesz mieć pewność, że wrażliwe dane i poufne ustalenia są 

bezpieczne. Z Launch Control monitor może działać w trybie 

kiosk - użytkownicy będą mieli dostęp tylko do wybranych 

zasobów urządzenia. (Wersja na Windows)

Dzięki Newline Broadcast możesz wielokrotnie zwiększyć 

zasięg swojego przekazu. Udostępnij swoją prezentację online 

– z sali konferencyjnej lub auli wykładowej do nawet 200 

użytkowników znajdujących się w dowolnym miejscu na 

świecie. (Wersja dla Android  i Windows)

Display Management umożliwia 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. (Wersja dla 

Android)
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