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De CTOUCH Canvas valt op in elke vergaderzaal!
Het unieke CTOUCHABLE-design nodigt uit om het
scherm direct aan te raken. Ontdek de ultrafijne
pen-op-papier-achtige schrijfervaring. Het is ontworpen
voor het bedrijfsleven en voldoet aan de hoogste
veiligheidsnormen. Dit touchscreen-platform is het
summum van alles-in-één-samenwerkingsborden.
Pas op!
Het is liefde bij de eerste aanraking.

Breng de samenwerking in teamverband naar een hoger niveau!
“Vooruitgangen op het gebied van cloud-samenwerking, tooling en conferentiesystemen gaan
snel in elkaar over. Wil je met je team in beweging komen? Het unieke CTOUCHABLE™ design
van de CTOUCH Canvas nodigt uit tot interactie met de inhoud op het scherm. Van het gekleurde
rubberen en zacht aanvoelende textielframe, tot de aanraakbare knoppen en het intuïtieve menu.
Dit alles werkt samen om de vergaderingen te stimuleren.
Breng innovatie en teamwork tot leven!”
Gemakkelijk te upgraden met CTOUCH BRIX
De CTOUCH Canvas is een modulair touchscreen. Het wordt geleverd met softwarelicenties voor
AirServer screensharing en FlatFrog Board whiteboarding. Wil je de Canvas uitbreiden met een
samenwerkingsoplossing? Upgraden kan altijd met een BRIX-module! Klaar om in
Microsoft Teams vergaderingen te duiken? Of wil je Zoom Rooms in je vergaderruimte brengen?
Dan hoef je alleen maar de CTOUCH Canvas te voorzien van een BRIX-module en je bent klaar
om te gaan. Met de CTOUCH Canvas bent je klaar voor de werkplek van de toekomst!

CTOUCHABLE™
DESIGN

INGLASS™ TECHNOLOGY
BY FLATFROG

BRIX
COMPATIBEL

80 WATTS JBL
SPEAKERS +
MICROPHONE ARRAY

3 JAAR*
GARANTIE
*na registration
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Ultrafijne schrijfervaring

Schrijf, schets en noteer als nooit tevoren! De optisch gebonden InGlass™ touch-technologie
levert je een zeer nauwkeurige pen-op-papier-achtige schrijfervaring. Gebruik gewoon de
passieve pen of je vinger en schrijf of wis zo snel als je kan. Samen ideeën bedenken? Geen
probleem! Schrijf soepel met maximaal 4 gebruikers tegelijk.

c

Security by design
De Canvas is ontworpen voor de beveiliging van bedrijven. Daarom wordt het geleverd
zonder besturingssysteem. Er zijn geen software-updates nodig. Er worden geen gegevens
opgeslagen op de Canvas. En er kunnen geen apps worden geïnstalleerd die jouw gegevens
kunnen lekken of toegang kunnen verlenen. Wil je de beveiliging verdubbelen en de poorten
vergrendelen? Geen probleem! Data, video-poorten en menu-instellingen kunnen worden
uitgeschakeld of vergrendeld.

c

Zakelijke connectiviteit & beheer
Je hebt de volledige controle! De USB-C-poort zorgt voor een eenvoudige presentatie met
één kabel voor video, touch, opladen (100W) en internet. Voor het beheer en de lokale
bediening is de RS232-interface en het IP-management beschikbaar. Wil je de Canvas
integreren in uw bedrijfsnetwerk? Combineer het met een CTOUCH BRIX of Windows 10
OPS uitgerust met standaard MDM en beveiligingssuites.

c

Full-room audio met de geïntegreerde JBL® 80 Watt luidsprekers en microfoon-array
Verbaas jouw publiek en dompel ze onder met de JBL® luidsprekers. Ze leveren Live-stage
(virtueel) Surround geluid. Zelfs achterin de ruimte is het geluid indrukwekkend. Wil je
samenwerken met videoconferencing? Je bent al klaar om te praten met de ingebouwde
far field microfoonarray.

c

Beschikbare configuraties en optionele modules
Upgrade jouw CTOUCH Canvas met deze optionele modules. Configureer jouw
samenwerkingsplatform en kies de opties die het beste bij jou passen.
De Canvas frame
Robuuste rubberen rand - kies jouw favoriete kleur:

•
•

Vorstelijk Oranje, Elektrisch Blauw of Middernacht Grijs
Soft-touch textiel met aanraakbediening

Camerabevestiging voor videoconferentie

•
•

Magneetbevestiging voor elke plek op het scherm
Geschikt voor externe USB-camera’s

Slimme modules

•
•
•

NFC Reader-module: eenvoudig inloggen & schermvergrendeling
(optioneel)
Vingerafdrukscanner: veilig inloggen en ontgrendelen om
vergaderingen te starten (optioneel)
Menselijke aanwezigheidsdetectie voor het automatisch in-/
uitschakelen (ingebouwd)

Canvas Circulariteitspaspoort

•
•

Gedetailleerd materiaal- en energieverbruik
Duurzaam ontwerp: minder materiaal en gewicht gebruikt
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