Deze brochure wordt u aangeboden door:

de voordelen van
Youboard-Touch
op een rij:
■ Een in hoogte verstelbaar systeem
in een traploze beweging.
■ Volledige bereikbaarheid en
hanteerbaarheid voor iedereen.
■ Whiteboards aan beide zijden voorzien in
een traditionele manier van instructie.
■ Whiteboards zijn aan voor- en achterzijde

Voordelen van een
touchscreen ten
opzichte van een
digitaal schoolbord:
■ Een langere levensduur (50.000 branduren).  
■ Hogere lichtopbrengst en helderheid.
■ Geen last van lichtinval, zeer brede kijkhoek.
■ Géén trilling en kalibratie van het scherm.
■ Een touchscreen kent geen ‘hotspot’,
wat bij gebruik van een beamer kan optreden.

beschrijfbaar en beschermen dichtgeklapt

■ Geen ruisgeluid meer van de beamer.

het touchscreen.

■ Geen schaduwinval.

■ Installatie mogelijk in elk type gebouw.

■ Geen onderhoudskosten beamer, lamp, filters e.d.

■ Geen hinderlijke kabels.

■ Directe aansluiting via HDMI-kabel

■ Zwaar uitgevoerde pennenbak,
fungeert tevens als handgreep.

Ontdek het slimme presentatie
systeem voor scholen, bedrijven
en instellingen

voor beeld en geluid.
■ Ondersteunt zowel vinger- als penbediening.
■ Complete oplossing in één behuizing.

Youboard-Touch is een product van Yield Projecten B.V.

www.youboard-touch.nl
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Youboard-Touch
is een krachtig
presentatiesysteem
Youboard-Touch combineert het
populaire traditionele, in hoogte
verstelbare vijfvlaksbord met een
65 inch touchscreen scherm*.
Uw les of presentatie komt geheel
tot leven door het grootformaat

Youboard-Touch in hoogste positie
In deze stand kan de constructie op slot
worden gezet.

Youboard-Touch in laagste positie
In deze stand kan de constructie worden
gefixeerd voor onderhoud.

Youboard-Touch gesloten
Visuele bescherming van het achterliggende
touchscreen.

touchscreen, voorzien van
haarscherp beeld en professionele
audio-kwaliteit.
Dankzij de eenvoudige bediening,
sterke pylonen constructie en
gebruiksvriendelijkheid is
Youboard-Touch voor vele toepassingen
inzetbaar. Toepassingsgebieden zijn: leslokaal,
mediatheek, vergaderruimtes, directiekamers,
crisiscentra en conferentiezalen.

Pennengoot / Handgreep
Gecombineerde goot/handgreep voor
traploze hoogteverstelling.

Youboard-Touch vergrendeling
Standaard cilinderslot achter het scherm
voor een veilige en effectieve vergrendeling
van de constructie.

Youboard-Touch opties
- CPU houder voor geintregeerde mini pc.
- Liniering op whiteboards.
- Uitbreiding speakerset.

www.youboard-touch.nl
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Youboard-Touch combineert de didactische
voordelen van een 65 inch touchscreen
scherm*, met het gemak van een traditioneel
in hoogte verstelbaar vijfvlaks bord.
Youboard-Touch heeft een ijzersterke pylonenconstructie, die op de grond wordt bevestigd
en aan de muur wordt gefixeerd. Hierdoor is de
totale opstelling ook een veilige oplossing voor
ruimtes met dunne wanden. De unieke, licht te
bedienen traploze verstelling is standaard.
De contragewichten in de pylonen waarborgen

de stabiliteit van de totale opstelling.
Youboard-Touch is uitgerust met hoogwaardig
e3 keramische en magnetische whiteboards
en is daarmee tienmaal krasvaster en beter
schoon te maken dan standaard whiteboards.

■ Toegankelijk voor zowel de kleine als grote gebruiker.
■ Geschikt voor digitaal en traditionele manier van
lesgeven en presenteren.
■ Vandalisme beperking door vergrendeling in hoogste positie.
■ Installatie kan in elk type gebouw plaatsvinden.

Voor meer specifieke informatie en verkoopadressen www.youboard-touch.nl

* Andere formaten zijn op aanvraag leverbaar.
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