
Met zijn ultrabrede 21:9 scherm 
verhouding, toont de i3TOUCH 
Ultra 33% meer inhoud dan een 

standaard 16:9 scherm.
Optische hechting levert snelle 

detectie en de meest betrouwbare 
en natuurlijke aanraakervaring.

Hypergedetailleerde 
beeldkwaliteit en helderheid 

met 5K-resolutie en 
ontspiegeld glas.

Sleuf voor OPS insteekbare 
modules maakt het mogelijk een 

computer met aangepast formaat 
op het scherm aan te sluiten 

zonder zichtbare kabels.

Immersieve hybride
vergaderingen
beginnen hier.

De ultrabrede beeldverhouding van 21:9 van de i3TOUCH 
Ultra biedt een overweldigende ervaring voor hybride 
vergaderingen. ULTRA is klaar voor Microsoft Teams 

Rooms en Zoom Rooms en stelt u in staat 
videoconferentietools te gebruiken zoals Front Row 

terwijl u toch voldoende ruimte hebt om inhoud te delen 
en samen te werken. Iedereen wordt gezien, gehoord en 

vertegenwoordigd, of ze nu in de kamer zijn of in een 
andere tijdzone.

VERBONDEN TEAMS

Actieve deelname
in meetings.

Bevorder de betrokkenheid van het team door gebruikers in staat 
te stellen ideeën te delen, inhoud te creëren en ermee te werken - 

door whiteboarding, markeren en wijzigen. Een ultrabreed 
scherm betekent meer ruimte voor visuele samenwerking. Het is 
niet nodig om te hurken of te ver te reiken voor interactie met het 

scherm (zoals bij een 16:9 verhouding). Start een sprint, bekijk 
een samenvatting of ga helemaal uit de bol tijdens een 

brainstormsessie. Loop, praat en annoteer terwijl u presenteert, 
en kom nooit ruimte tekort.

BETROKKEN TEAMS

Ultrabreed. 5K-resolutie. Nauwkeurige 
Aanraking.

OPS.

De i3TOUCH ULTRA is een ultrabreed, 21:9 interactief
scherm. Analyseer, visualiseer en interageer met 
omvangrijke data en complexe onderwerpen, en splits 
het scherm om te werken aan meerdere taken. Breng 
iedereen samen met meeslepende videoconferenties 
en presentatiemogelijkheden.

Scan mij



Breng samenwerking 
naar een nieuwe 
dimensie.
Met zijn ultrabrede 21:9 schermverhouding geeft de 
i3TOUCH Ultra 33% meer inhoud weer dan een standaard 
16:9 scherm. Dankzij de extra ruimte is de i3TOUCH ULTRA 
beter geschikt om twee, drie of meer vensters en apps 
naast elkaar te openen naast elkaar. Houd uw tools dichtbij, 
maar niet in de weg van uw werkruimte.

21:9 TOUCH DISPLAY


