
Grootformaat Touch-screen 
LCD monitoren

KEEP IN TOUCH



DE PROJECTOR VOORBIJ

Een alles-in-één oplossing! 

Het Focus Touch programma is een serie Full HD 

LCD monitoren, met ingebouwde Infrarood touch 

mogelijkheid. Sluit de LCD monitor aan op uw 

computer of laptop, installeer de infrarood touch 

driver, kalibreer het scherm en u kunt beginnen!

Wat heeft u NIET meer nodig? 

- Projectoren en bijbehorende producten, zoals 

  ophangbeugels, lampen, stoffilters.

- Projectieschermen

- Verduistering in uw vergaderzaal.
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Digitalisering is niet meer te stoppen. Ook in presentaties en trainingen worden de klassieke presentatiemid-

delen steeds vaker aangevuld met of zelfs vervangen door digitale hulpmiddelen. Een bijkomend voordeel is 

dat bij deze digitale ontwikkeling de mogelijkheden vergroot worden. Er is niets mis met een flip-over, een TV 

en een projector met projectiescherm in de vergaderzaal, maar als een nieuw digitaal product wordt geïntro-

duceerd dat deze drie functies overneemt is dat toch een geweldige vooruitgang? Een product dat ook nog 

eens zeer eenvoudig te gebruiken is? Kijk, wijs en klik; eenvoudiger kan niet. U bedient uw computer via het 

scherm helemaal intuïtief met uw vinger. U kunt schrijven en wissen, maar ook vertrouwde programma’s als 

Word en Excel met één vinger opstarten. U krijgt de bediening snel onder de duim!



IDEALE CONDITIES VOOR MAXIMALE KENNISOVERDRACHT

Een uitgebreide range van 32”-65” monitoren biedt voor elk wat wils. De gebruikte onderdelen 

zijn van industriële kwaliteit en gebouwd voor zware belasting. Met een verwachte levensduur 

van 70.000 branduren gaan ze erg lang mee. Zeker als je de volledig metalen behuizing en de 

afwezigheid van draaiende onderdelen in beschouwing neemt. Een solide oplossing voor zeer 

dynamische omgevingen!

Alles wat u met Windows en uw PC of laptop kan doen, kunt u ook met Focus Touch scherm. 

Maar dat is niet alles! Wij leveren de uit het onderwijs bekende Focus Board software bij elke 

monitor. Dit is een eenvoudig te bedienen Nederlandstalig software pakket met de Windows 

‘look & feel’, waarmee u uw presentaties en trainingen gemakkelijk kunt voorbereiden en digita-

liseren. Schrijf of teken over Powerpoint-presentaties of internetpagina’s en sla alles op. 

Personaliseer de software door de uitgebreide bibliotheek aan te vullen met 

uw eigen afbeeldingen en de menustructuur aan te passen aan uw wensen!
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DE TOEKOMST BINNEN HANDBEREIK

Focus Touch verlost u van alle irritaties!

- Geen afstellingsproblemen, één maal kalibreren is voldoende

- Geen problemen met uitklapbare of uitrolbare projectieschermen

- Geen probleem met lichtinval of zonlicht

- Geen problemen door hitte van de projector

- Geen onderhoud (geen draaiende delen)

- Geen ruisgeluiden van de projectoren

- U kijkt niet langer in het felle licht van de projector

- Geen problemen met projectorlamp en kwetsbaarheid daarvan

- Het LCD scherm heeft geen “hotspot”

- U staat niet in uw eigen schaduw te werken.

Duurzaam interactief presenteren!

- Door Full HD kwaliteit zien uw presentaties er professioneel uit 

- Hogere concentratie en betrokkenheid van uw publiek

- U kunt ergonomisch en ARBO-technisch verantwoord presenteren

- Geschikt voor video of web conferencing

- Milieuvriendelijk door zuinig energieverbruik

- 24 uur per dag, 7 dagen in de week te gebruiken

- Industriële componenten zorgen voor duurzaam gebruik (70.000 uren)

- Uitermate sterk gehard glas en vandalisme-proof

- Hoge helderheid, rustgevend voor de ogen

- Films afspelen (op HD niveau) is geen probleem.

Op diverse locaties in het land zijn complete demo-modellen beschikbaar. 

Bel voor een afspraak.

Het geharde glas dat wordt ge-
bruikt in de touch monitoren heeft 
het volgende veiligheidsniveau: 
UL-1950 (een valtest op het mid-
den van het glas, van 130 cm 
hoogte met een stalen bal van 500 
gram/Ø 50 mm breekt het glas 
niet). 
Ook vingerafdrukken, vuil en zelfs 
oppervlaktekrassen hebben geen 
invloed op het juist functioneren 
van de infrarood touch monitor.
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Vergelijking beeldoppervlak (16:9, in inches)

32”

42” 32” 42”  77% groter beeldoppervlak

55” 42” 55”  70% groter beeldoppervlak

65” 55” 65”  39% groter beeldoppervlak

Vergelijking beeldafmetingen (16:9, in cm)

32”

42” 

55” 

65”

Diagonaal in
 cm 
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Beeldbreedte in cm 

Zekerheid

Indien gewenst kunnen nieuwe gebruikers een uitgebreid 

trainingsprogramma volgen over de bijgeleverde Focus 

Board software. Meestal geeft de korte gebruiksinstructie 

bij oplevering van elk systeem echter voldoende aankno-

pingspunten voor een snelle start met de software. Elk 

softwareprogramma dat op uw PC of laptop geïnstalleerd 

is, kunt u gebruiken op uw Focus Touch scherm. In feite is 

het Focus Touch scherm een zeer groot beeldscherm dat u 

met uw vinger kunt bedienen. 

3 YEARS

GUARANTEE



Resolutie 1.366 x 768 WXGA 1.920 x 1.080 FH 1.920 x 1.080 FH 1.920 x 1.080 FH

Aspect ratio 16:9 16:9 16:9 16:9

Max display timing 1.366 x 768 @ 60 hz 1.920 x 1.200 @ 60 hz 1.920 x 1.200 @ 60 hz output 120 hz 1.920 x 1.200 @ 60 hz

Scherm diagonaal 31,5” (80 cm) 42” (106,7 cm) 54,6” (138,7 cm) 64” (164 cm)

Actief gebied 698 x 393 mm 930 x 523 mm 1.209 x 680 mm 1.428 x 803 mm

Buitenmaten Br. 815 x H. 506 x D. 110 mm Br. 1.045 x H. 638 x D. 126 mm Br. 1.367 x H. 839 x D. 156 mm Br. 1.561 x H. 918 x D. 143 mm

Oppervlak  hard glas 4 mm hard glas 4 mm hard glas 4 mm hard glas 4 mm

LCD pixel pitch 0,51075 mm 0,4845 mm 0,6 mm 0,744 mm

Scherm type Anti Glare 3H Anti Glare 3H Anti Glare 3H Anti Glare 2H low reflection

Scherm helderheid 500 nits 500 nits 500 nits 450 nits

Respons tijd 6,5 ms total typical 6,5 ms total typical 4,5 ms gray-to-gray 6 ms total typical

Contrast ratio 1.500:1 1.500:1 4.000:1 2.000:1

Kijkhoek 178 graden 178 graden 176 graden 176 graden

Kleuren 16,7 mln 16,7 mln 1,073 bilj 16,7 mln

Backlight type CCFL CCFL CCFL CCFT

Backlight life (1/2 brightness) 70.000 uur 70.000 uur 70.000 uur 70.000 uur

Voltage   100-240 vac 50/60 hz auto switch 100-240 vac 50/60 hz auto switch 100-240 vac 50/60 hz auto switch 100-240 vac 50/60 hz auto switch

Stroomverbruik 95 watt 130 watt 200 watt 560 watt

DDC   DDC 2B DDC 2B DDC 2B DDC 2B

Werktemperatuur 0-50 graden C 0-50 graden C 0-50 graden C 0-50 graden C

Werkbare luchtvochtigheid 10-85% RH non condensing 10-85% RH non condensing 10-85% RH non condensing 10-85% RH non condensing

Gewicht monitor (excl voet) ± 32 kg ± 45 kg ± 65 kg ± 90 kg

Mechanisch  Metalen behuizing en fanless design Metalen behuizing en fanless design Metalen behuizing en fanless design Metalen behuizing en fanless design

Video input VGA 2x, DVI 1x VGA 2x, DVI 1x VGA 2x, DVI 1x VGA 2x, DVI 1x

Video output  VGA 1x VGA 1x VGA 1x VGA 1x

Touch techniek IR IR IR IR

Display control RS-232 of IR afstandsbediening RS-232 of IR afstandsbediening RS-232 of IR afstandsbediening RS-232 of IR afstandsbediening

32”      42”       55”     65”

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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ACCESSOIRES

Installatie en afvoer
Er zijn verschillende mogelijkheden om de LCD schermen te monteren. Hieronder ziet u een overzicht
van de aanvullende montageproducten. Wij verzorgen graag de installatie voor u en leveren het scherm 
werkend en getest op. 
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Elektrische wandlift
Elektrische lift om verticaal de monitor in 
de ideale gebruikspositie te plaatsen. 
•Geschikt voor 32-42-55” monitoren. 
•Maximale belasting 65 kg. 
•Laag geluidsniveau (30 db).
•Inclusief afstandsbediening. 

Wandsteun 42”
Voor bevestiging van de monitor in 
vaste positie op de wand. 
•Maximale belasting 75 kg. 
•Afsluitbaar met hangslot (niet bijge-
leverd).
•Ingebouwde libelle voor eenvoudige 
montage.

Heavy duty wandsteun 65”
Chief
•Maximale belasting 113 kg. 
•Fijnafstelling.

Sweezz Electric Touch
Multifunctionele draagarm voor touch 
screens met bevestigingspunt voor 
soundbar. 
•Elektrische hoogteverstelling.
•Geschikt voor monitoren 42-55”. 

Wandsteun 55” Chief
Muurmontage
•Maximale belasting 80 kg. 

Flexibele wandsteun 42”
Voor flexibele bevestiging van de 
monitor op de wand. 
•Maximale belasting 90 kg. 
•150 tiltbaar (omhoog/omlaag)
•1200 zwenkbaar (links/rechts).

Swing-arm 55” Chief
Voor flexibele bevestiging van de 
monitor op de wand. 
•Maximale belasting 90 kg. 

Webcam plateau
Voor Swing-arm Chief.

Soundbar montagepunt
Voor Swing-arm Chief.

Soundbar speakerset
30 watt. Strak bijpassend design. Klankkast in 
zwarte pianolak, front zilver metallic.
•Ingebouwde subwoofer en 5.1 CH. 
•Afstandsbediening.

Sweezz montagekolom
Bedoeld voor zwakke wanden, met 
gipswandsteun. 



DEALER
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Whitebord
Emailstaal 90 x 120 cm.Whitebord 
van hoge kwaliteit wit geëmailleerd 
staal (800ºC). Voor zeer intensief 
en duurzaam gebruik. 
•Geanodiseerd aluminium Soft-
line profiel met kunststof grijze 
hoeken. 
•Inclusief afleggoot van 30 cm en 
ophangmaterialen.

Starterkit voor whitebord
Bevat: 
•4 boardmarkers
•1 magnetische penhouder
•10 magneten
•1 magnetische viltwisser met 10 
viltjes
•1 reinigingsspray. 

Mobiel onderstel
Snel en veilig verplaatsen van 
de touchscreen monitor.
•Geschikt voor monitoren 42-
55”. Tot 65 kg. 
•Monitor is traploos in hoogte 
verstelbaar. 
•4 Heavy Duty rubberen wielen 
waarvan 2 geremd (voor). 
•Laptop plateau met opening 
voor stalen veiligheidskabel 
(niet bijgeleverd).
•Afsluitbaar met hangslot (niet 
bijgeleverd).

Mobiel onderstel Chief
•Geschikt voor monitoren 42-55”. 
Tot 65 kg. 
•4 zware wielen. 

Vast onderstel Chief
•Geschikt voor monitoren 42-
55”. Tot 65 kg. 
•Vaste opstelling, niet verrijd-
baar. 

Laptopplateau Chief

Gasveer Chief
(niet afgebeeld)
•neutraliseert 56 kg.
•loopweg 813 mm.

Webcam plateau Chief
(niet afgebeeld) 
voor standaard, onder of boven 
display.

ACCESSOIRES

Glasbord
Beschrijfbaar, drooguitwisbaar en 
magneethoudend glasbord van veilig-
heidsglas. Inclusief glazen afleggoot, 
6 sterke magneten en magnetische 
wisser.


