
43”

Minimaliseer wanorde en maximaliseer samenwerking, 
of u nu in aparte groepen zit of in een kleine ruimte, 
rol de i3SIXTY waar en wanneer u hem nodig hebt. 

i3SIXTY 2
Een nieuwe draai 
aan de digitale flipchart. 

Gestuurd door

V1.1

Android 11



Ontdek de eigenschappen
i3SIXTY 2

De nieuwe, machtigere i3SIXTY 2.
De i3SIXTY 2 stelt kleine groepen in staat om grote resultaten te behalen, met een scherm dat 90 graden kan draaien, een ultra-nauwkeurige schrijfervaring en 
de complete i3STUDIO-softwaresuite - whiteboarden, aantekeningen maken, draadloos presenteren en videovergaderen - allemaal op Android 11. 
Werk eenvoudig in de cloud en beheer de i3SIXTY 2 op afstand met i3RDM (Remote Display Management). De i3SIXTY 2 maakt gebruik van In-Cell capacitieve 
aanraaktechnologie, waardoor u eersteklas helderheid en een ultra-responsieve schrijfervaring. Zonder extra lagen kunt u het LCD-scherm direct aanraken. 
Dezelfde aanraking die u kent en graag gebruikt op uw mobiele apparaat is nu beschikbaar voor uw digitale flipchart. 

Richt je klas in enkele seconden opnieuw in. Verander zelfs een kleine ruimte in het favoriete hoofdkwartier van je team. Allemaal dankzij het mobiele onderstel, 
het strakke, functionele ontwerp, en een compact 43-inch scherm met ondersteunde rotatie. 
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i3SIXTY 2
Gestuurd door i3STUDIO

Gratis software 
inbegrepen.
Onze interactieve schermen worden 
aangestuurd door i3STUDIO - onze gratis, 
vooraf geïnstalleerde softwaresuite die het 
volgende omvat: whiteboard, annoteren, 
draadloos presenteren, videovergaderen.

i3STUDIO geeft u toegang tot uw favoriete 
apps en internetbrowser met slechts één 
aanraking op de intuïtieve interface. Met 
een state-of-the-art OTA (Over-The-Air) 
platform, kunt u er zeker van zijn dat uw 
apparaat altijd up-to-date is met de nieuwste 
firmware. Dit alles is inbegrepen in de 
i3STUDIO met gratis updates, voor altijd.

Volledige 
ondersteuning voor 

uitmuntende prestaties
i3STUDIO is gebouwd op een volledig 

nieuwe en toekomstbestendige 
technische architectuur met verbeterde 

beheermogelijkheden, waaronder: 
meldings- en berichtensysteem, 

geïntegreerde ondersteuning en OTA-
updates.  

Alle apps binnen 
handbereik

De apps waar u dagelijks op 
vertrouwt, zijn beschikbaar op 

i3STORE. Via de beveiligde omgeving 
kunt u uw apps op i3STUDIO 

doorzoeken, installeren, bijwerken en 
bijhouden. PowerPoint, Word, Zoom, 

digital signage en nog veel meer. 

Levenslang 
gratis updates

Voor altijd gratis automatische 
updates. Geen abonnementskosten, 

probleemloze updates en één 
naadloos updateproces - alles Over-
The-Air. U gebruikt altijd de nieuwste 
softwareversie, zelfs als u uw toestel 

jaren geleden hebt gekocht. 



Compatibele producten & accessoires

Beheer, onderhoud en monitor 
uw vloot van interactieve schermen 
van overal en op elk moment.

i3RDM

4K CAMERA
Rust uw i3SIXTY 2 uit met de camera die ro-
tatie ondersteunt, zodat videovergaderen een 
fluitje van een cent wordt. Kies de staande of 
liggende oriëntatie voor uw optimale video-
conferentie-ervaring. De 4K-groothoekcam-
era kan gemakkelijk de hele vergaderruimte 
vastleggen en de omnidirectionele microfoon 
zorgt ervoor dat iedereen wordt gehoord.

De i3SIXTY 2 is compatibel met 
i3TOUCH-schermen die in uw klaslokaal of 
vergaderruimte aan de muur kunnen worden 
bevestigd. Gebruikers kunnen dezelfde 
ervaring verwachten en kunnen gemakkelijk 
van het ene scherm naar het andere gaan. 
Spiegel het scherm van uw i3SIXTY 2 naar 
uw i3TOUCH-apparaat en geef meer mensen 
de kans om uw presentatie of les te volgen.

i3SIXTY 2

i3TOUCH

OPTIONEEL



PRODUCT EIGENSCHAPPEN

43”

Modelnaam i3SIXTY 2

Productserie i3SIXTY Digital Flipchart Display

Product ID 10010312

PRODUCTSPECIFICATIES 

Display technologie a-Si TFT Liquid Crystal Display (LCD)

Paneeltype Direct-LED backlight

Beeldverhouding 16:9

Oorspronkelijke schermresolutie 3840 x 2160 pixels (4K UHD)

Schermmodus IPS, transmissief

Helderheid 280 cd/m²

Contrastverhouding 1100:1

Dynamische contrastverhouding 4000:1

Kijkhoek 178° / 178°

Kleurdiepte 1,07 miljard kleuren (10 bit)

Kleurengamma 85% NTSC

Responstijd (typ.) 9 ms

Beeldverversing 60 Hz

Glas Antiglare, Harde deklaag 4H 

Ondersteunde oriëntatie Landschap en portret (draaibaar)

Slechts 1 kabel
Met de i3SIXTY 2 kunnen apparaten met een 

USB-C-aansluiting op het scherm worden 

aangesloten met één kabel voor beeld, audio, 

touch, en camera.

Draadloos uitzenden
Spiegel het scherm van uw display naar uw andere 

apparaten en geef meer mensen de kans om

uw presentatie te volgen.

Beter geluid
Met 8 ingebouwde microfoons, die gebruik maken 

van een omnidirectionele pickup die tot 7 meter 

werkt, is niemand meer buiten bereik. Dankzij het 

ruisonderdrukkende algoritme zijn de stemmen 

helder en duidelijk. 

90° schermrotatie
Schakelen tussen liggende en staande modus 

om de zichtbaarheid van uw inhoud te optimaliseren.

Werk sneller
Profiteer van de geavanceerde Octa-core Android en-

gine, want hoe krachtiger en moderner uw processor, 

hoe sneller uw scherm zijn taken kan uitvoeren. Met 

een krachtigere processor kunt u sneller werken. 

Productspecificaties

Verrijdbaar onderstel
Verander elke ruimte in een collaboratieve 

werkruimte 

met de verrijdbare, mobiele standaard.

i3STUDIO
Onze interactieve displays zijn vooraf geïnstalleerd met 

i3STUDIO. I3STUDIO levert alles wat u nodig hebt om 

uw beste les, pitch, presentatie of brainstormsessie tot 

een goed einde te brengen. Laat de zaal versteld staan.

i3SIXTY 2

In-Cell technology
De i3SIXTY 2 maakt gebruik van In-Cell capacitieve 

aanraaktechnologie, voor een superieure helderheid 

en een ultra-responsieve schrijfervaring. Geen extra 

lagen tussen het LCD-paneel en uw vingers.



VERBINDINGEN

Digitale audio-video input
2x HDMI 2.0, incl CEC, ARC

1x DisplayPort 1.2

Digitale audio-video-data-
poorten

1x USB 3.0 Type C, incl. Alternatieve Modus DP, en USB data

Digitale audio-video output 1x HDMI 2.0

Digitale audio output 1x S/PDIF Optical

Analoge audio output 3,5 mm TRS-hoofdtelefoonaansluiting

USB data poorten
2x USB 3.0 Type A (schakelen via touch output)

1x USB 3.0 Type A (Android)

Stuuringang COM DE-9 (RS-232 standaard)

Netwerk connectiviteit
2x LAN: RJ-45 connector (1000 Mbit/sec)

Wi-Fi 5 = 802.11ac

Analoge audio output 1x Audio Jack 3.5 mm TRS

OPERATIONELE SPECIFICATIES

Besturingssysteem Android 11

Architectuur

CPU : ARM A73 (4 cores) + A53 (4 cores)

Kloksnelheid: 2,8 GHz

Cores : 8

GPU : Mali G52

RAM : 4 GB DDR4

Storage : 32 GB

Interactieve touch

Technologie: In-Cell Capacitieve Touch

Resolutie: 32768 x 32768

Nauwkeurigheid: 1 mm

Reactietijd : < 35 ms

Connectie : 3x USB-B 3.0 + 1x USB-C 3.0

Verbindingsprotocol: HID (Human Interface Device) 

Aanraakpunten: 10 gelijktijdige multi-touch punten

Luidsprekers 2 x 10 Watt

Microfoon 8x Microfoons in serie

REGELGEVINGSINFORMATIE

Type goedkeuring CE, FCC

ACCESSOIRES

Inbegrepen

Snelstartgids

USB-C Kabel

1 x Passieve pen

1x Stroomkabel (EU, US, UK)

i3SIXTY mobiel onderstel

Optioneel i3SIXTY Camera Unit



FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Kleur Zwarte voorzijde, zwarte achterzijde kast, zwart onderstel

VESA Bevestigingspatroon VESA 400x400

Productafmetingen 1901 x 762 x 713 mm

Nettogewicht TBD

Afmetingen incl. verpakking TBD

Gewicht incl. verpakking TBD

GARANTIE

Standaardgarantie 3 jaar

Uitgebreide garantie
voor onderwijsinstellingen: 5 jaar (via registratie)
voor bedrijven: 5 jaar (aan te kopen)

SOFTWAREFUNCTIES

User Interface i3STUDIO (volledig aanpasbare launcher) 

Whiteboard Software i3WHITEBOARD   

Annotatie Software i3WHITEBOARD

Screencasting Software i3ALLSYNC Draadloze presentatie-app

Besturingssysteem Android 11

Update ondersteuning OTA (Over-the-Air)

Web Browser Chromium

Ondersteuning Apple Airplay & Google Chromecast

Videoconferentie Zoom, Teams, of browsergebaseerd

App Store i3STORE (mogelijkheid om apps te downloaden en te installeren)

Ondersteuning op afstand Mogelijkheid om hulp op afstand te bieden (i3RDM-licentie vereist)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomaansluiting 100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz

Energieverbruik TBD

OMGEVINGSCONDITIES

Bedrijfstemperatuur 0° C tot 40° C

Vochtigheidsgraad 10% tot 90% RH geen condensatie

Bewaartemperatuur -20° C tot 40° C

Opslagvochtigheid 10% tot 90% RH geen condensatie

Maximale operationele hoogte 5.000 meter



Technische tekeningen
i3SIXTY 2
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Wil je graag meer weten?
i3-TECHNOLOGIES HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest
België

+32 56 31 34 15
info@i3-technologies.com

facebook-f  YOUTUBE  twitter  linkedin-in
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