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myBoard Silver to monitor z odświeżonym, 
nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem
opartym na systemie Android 9. Całość 
zamknięta w eleganckiej stylowej ramie,
która w połączeniu z minimalną przestrzenią 
pomiędzy szkłem a ekranem daje 
niesamowite wrażenia oraz podnosi komfort 
pracy z monitorem.

Monitor interaktywny  
myBoard Silver

DOSTĘPNE ROZMIARY [CALE]:

65″ 75″ 86″

DWUSTRONNY PISAK
W zestawie dwa podwójne pisaki 
magnetyczne – z cienką i grubą
końcówką – sam wybierz, jakim stylem 
chcesz pisać!



ULEPSZONY INTERFEJS
Nowoczesny system Android 9 
to również odświeżony  
i przyjazny interfejs dla jeszcze 
lepszej wygody użytkowania.

MYBOARD PLUS
Aplikacje, narzędzia, dodatki

9

GENIAL.LY
Genialna platforma online 
do tworzenia multimediów 
oraz interaktywnych treści 
edukacyjnych i nie tylko. 
Teraz masz dostęp do wersji 
EDU PRO aż na 3 miesiące! 
Dodatkowo dajemy 30% 
zniżki na zakup pełnej 
licencji.

ANDROID 9
Pozwoli uzyskać jeszcze 
lepszy komfort pracy 
dzięki optymalizacji 
oraz nowoczesnemu, 
zaktualizowanemu 
interfejsowi.

rec NAGRYWANIE EKRANU
Wbudowana i zintegrowana 
funkcja nagrywania ekranu 
pomoże zapisać do pliku wideo 
Twoją pracę, aby później móc 
ponownie ją odtworzyć.

AUTOMATYCZNE 
AKTUALIZACJE
Automatyczne aktualizacje 
oprogramowania układowego 
to innowacyjne rozwiązanie, 
które pozwoli na zdalną 
aktualizację monitora 
interaktywnego.

EDYTOWALNY  
DOLNY PASEK
Tak samo jak na swoim 
telefonie, za pomocą metody 
drag&drop, ustaw wygodne 
dla siebie skróty do Twoich 
ulubionych aplikacji, aby były 
zawsze pod ręką.

FUNKCJA GŁOSOWANIA
Nowa wersja oprogramowania 
do nanoszenia notatek  
w trybie białej tablicy pozwala 
na przeprowadzanie krótkich 
głosowań.

TECHNOLOGIA 
OCHRONY WZROKU
Redukcja niebieskiego światła 
w połączeniu ze zintegrowanym 
czujnikiem oświetlenia 
zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa wzroku.



Dostępne rozmiary [cale] 65″ 75″ 86″

Wymiary [mm] 1485,1 × 905 × 93,2 1707,4 × 1030,1 × 93,3 1953,6 × 1168,8 × 93,4

System Android 9

Wbudowana pamięć 32 GB

Jasność 350 cd/m2

Proporcje obrazu 16:9

Rozdzielczość 4K UHD 3840x2160

Ekran Matowa szyba (AG Glass) o grubości 4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa

Żywotność panelu LED 50 000 h

Kontrast 4000:1

Głębia koloru 10 bit, 1,07 mld kol

Wbudowane głośniki 2 × 20 W

Wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm

Wejścia
3 x HDMI 2.0 (4K @60 Hz), 1 x VGA / 1 x Audio-In VGA, 2 x USB 2.0, 3 x USB 2.0 wspólne dla Android i PC,  

2 x Touch USB port, 1 x RS232, 1 x RJ45 współdzielone, 1 x OPS slot, 1 x  Card Reader

Wyjścia słuchawkowe (1 x minijack 3.5 mm), cyfrowe (1 x S/PDIF COAXIAL OUTPUT)

Certyfikaty CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001

Gwarancja 2 lata z możliwością rozszerzenia do 3 lat po rejestracji produktu lub do 5 lat dla edukacji z numerem RSPO

Specyfikacja

WINDA DO MONITORA 
INTERAKTYWNEGO
BalanceBox® 400 to perfekcyjne rozwiązanie 
montażowe dla monitorów dotykowych. Całość to 
po prostu niewielkich rozmiarów winda naścienna, 
która umożliwia bezwysiłkową, ręczną regulację 
wysokości ekranu w pionie. Została zaprojektowana 
tak, by przy użyciu jedynie lekkiego nacisku zmienić 
położenie ekranu na dowolnie wybranej wysokości.

Akcesoria do monitorów

KOMPUTERY OPS
To urządzenia zaprojektowane z myślą o najwyższej 
wydajności. W połączeniu z monitorem 
myBoard stanowią rozwiązanie typu „all in one”. 
Wyposażyliśmy je w szybkie procesory i3, i5 oraz 
i7 nowoczesnej generacji oraz w dyski SSD, dzięki 
czemu zapewniamy wysoki komfort i niesamowitą 
szybkość użytkowania monitora z zainstalowanym 
modułem OPS.

Dystrybucja i Autoryzowany Serwis 
Mentor Systemy Audiowizualne
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