
Leraren zijn geweldig! En wij staan klaar 
om ze te helpen nóg beter te 

worden. De CTOUCH Riva is een zeer 
gebruiksvriendelijk touchscreen. Hiermee 

kunnen leraren zich focussen op hun 
grootste talent: lesgeven!

Met dit touchscreen wordt  
leren nog leuker!

CTOUCH
RIVA

PRODUCTINFORMATIE

65”55” 75” 86”



Met de CTOUCH Riva wordt leren nog leuker!

80 WATT
JBL-SPEAKERS

TRUEBEAM TOUCH-
TECHNOLOGIE

Leraren moeten keihard werken om hun leerlingen elke dag te stimuleren 

het beste uit zichzelf te halen. Het is niet makkelijk om ze te coachen en 

tegelijkertijd om te gaan met complexe technische apparatuur.

Met de CTOUCH Riva kunnen leraren zich focussen op hun grootste talent: 

lesgeven! Dit touchscreen combineert interactieve technologie met het 

grootste gebruiksgemak. Je kunt gewoon je eigen software gebruiken, zoals 

je gewend bent. Maak je geen zorgen!

De CTOUCH Riva past makkelijk in de persoonlijke leeromgeving van 

leerlingen, waardoor zij kunnen leren op hun eigen tempo. Met dit 

touchscreen wordt leren nog leuker!

BRIX 
COMPATIBEL

7 JAAR 
GARANTIE

TRIPLE S
GLAS



 e Een natuurlijke schrijfervaring

Annoteer, schrijf en teken zoals nooit tevoren dankzij de TrueBeam Touch-

technologie. Het voelt natuurlijk en vloeiend aan. Gebruik je vinger of pen en 

schrijf zo snel als je kunt. Met de palm van je hand kun je makkelijk wissen 

zonder van tool te wisselen. Hoe handig is dat! 

 e Triple S-glas: smooth, stripeless en safe

Schrijven op het Triple S-glas diplay voelt erg soepel en vloeiend aan, zonder 

strepen achter te laten. Het scherm is ook geschikt voor de wat minder 

zorgvuldige gebruiker — het veiligheidsglas kan namelijk wel tegen een stootje!

 e Eersteklas geluid met de hoogwaardige JBL® 80 Watt-speakers

Verwonder je leerlingen en blaas ze omver met de geïntegreerde 80 Watt 

JBL-speakers. Deze beschikken over Live-stage (virtueel) surround-sound, 

Het indrukwekkende geluid reikt zelfs tot achterin het klaslokaal — extra 

geluidsapparatuur is niet nodig.  

 e Meerdere connectoren om makkelijk je scherm te delen 

Het scherm heeft meerdere connectoren waarmee je je scherm realtime kunt 

delen. De HDMI-uitgang maakt het mogelijk om makkelijk jouw scherm te delen 

met meerdere apparaten in de klas. En op de USB-C-poort kun je elk apparaat 

met slechts één enkele kabel aansluiten. Het brengt gegevens, geluid, aanraking 

én stroom over. Dus, het kan zelfs je apparaat opladen terwijl het is aangesloten!

 e Optionele modules: betaal alleen wat je nodig hebt!

Upgrade je CTOUCH Riva met deze optionele modules. Kies zelf welke het beste 

bij jou passen. 

PRODUCTINFORMATIE
CTOUCH RIVA

NFC Reader module:

 • Makkelijk inloggen: je hoeft alleen je 
kaartje er kort tegenaan te houden!

 • Vergrendel je scherm tegen 
ongewenste gebruikers

 • Betrouwbaar en veilig

Wifi module:

 • Voeg draadloos internet toe aan het 
scherm

 • Ingebouwde hotspot-functie

 • Bluetooth

Fingerprint Scanner:

 • Log in en ontgrendel je scherm met je vingerafdruk

 • Start meteen je dag

 • Bescherm je documenten tegen ongewenste 
gebruikers

Human Presence Detection module:

 • Het scherm gaat automatisch aan wanneer je het lokaal 
inloopt 

 • En het gaat weer uit wanneer het lokaal leeg is

 • Goed voor je portemonnee én onze planeet!



De CTOUCH Riva is een super gebruikersvriendelijk

touchscreen dat de kracht van ‘touch’ in elke 

leeromgeving brengt. Deel documenten op het grote 

scherm, schrijf de slimste ideeën op het interactieve 

whiteboard en inspireer iedereen in het klaslokaal.

Voor zowel docenten als studenten.

THE 
POWER 
OF TOUCH

EDUCATIE-OPLOSSING
CTOUCH RIVA
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 e Super gebruiksvriendelijke interface: one touch & go!

Iedereen kan er mee werken! Het is net zo eenvoudig als het gebruik van je telefoon of 

tablet! Met één druk op de knop heb je toegang tot alle opties op het scherm. Dat maakt je 

leven wel heel gemakkelijk. Met de CTOUCH Riva kun je gewoon je eigen software gebruiken, 

zoals je gewend bent. Geen zorgen! Dit geeft je ruimte om je volledig te richten op het maken 

en geven van inspirerende en interactieve lessen. 

 e Deel content draadloos met elk apparaat

Vertel je leerlingen dat ze hun eigen apparaat meenemen (BYOD). Stimuleer ze om hun werk 

op het grote scherm te delen via EShare. Of deel de inhoud van het scherm met andere 

apparaten in de klas. Het delen van kennis is nog nooit zo eenvoudig geweest. Het werkt 

probleemloos met Android, Windows, Mac en Chrome apparaten. Als jij zorgt voor een 

stabiele internetverbinding, dan zorgen wij voor de rest.

 e Geavanceerde Android-technologie

Het CTOUCH-besturingssysteem (COS™) van de Riva is gebaseerd op Android 8. Gebruik 

functionaliteiten zoals split-screen om aan verschillende documenten tegelijk te werken. En 

stel je scherminstellingen in, afhankelijk van je eigen wensen. Vergrendel of verberg bepaalde 

settings of schakel Android zelfs helemaal uit. Het is aan jou!

 e Bedien het scherm vanuit één centraal punt 

IT-beheerders opgelet! De CTOUCH Riva wordt geleverd met Radix Viso Mobile Device 

Management (5-jarige licentie). Dit stelt je in staat om het scherm op afstand te bekijken, te 

bedienen en te upgraden. Je hoeft niet langer scherm-voor-scherm instellingen bij te werken 

en apps te installeren of te verwijderen. Blijf gewoon in je stoel zitten en bedien de schermen 

vanuit daar.

 e Gebruiksvriendelijke voorgeïnstalleerde apps

De CTOUCH Riva wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde apps die zorgvuldig zijn 

geselecteerd. Zodra je het scherm uit de doos haalt, kun je de apps direct gaan gebruiken. 

Bovendien kun je zelf nog meer apps toevoegen via de CTOUCH app-store.

UBoardMate

 • De interactieve whiteboard app  
om je gedachten te visualiseren

 • Gebruik allerlei pennen, kleuren,  
lijnen en vormen 

 • Bewaar en deel de content met 
je klas

File Commander

 • De file manager app om je helpen bij het 
organiseren van je bestanden 

 • Deel je bestanden via FTP of binnen je 
lokale netwerk 

 • Sluit je cloud-account aan, zoals Dropbox, 
Microsoft One Drive of Google Drive

OfficeSuite

 • De Office-app om je werk gedaan  
te krijgen 

 • Open, bewerk en deel Word, Excel-, 
PowerPoint- en PDF-bestanden op 
je scherm 

 • Een externe computer is niet nodig

Aqua Mail

 • De alles-in-één e-mail app waarmee je 
direct vanaf het scherm toegang hebt tot  
je eigen inbox en e-mails kunt versturen

 • Werkt met meerdere e-mailproviders  
en accounts

EDUCATIE-OPLOSSING
CTOUCH RIVA



TECHNISCHE GEGEVENS
CTOUCH Riva 86 inch

Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side.

LET'S GET 
SPECIFIC!



Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side. ctouch.eu

TECHNISCHE GEGEVENS
CTOUCH Riva 86 inch
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Alle rechten voorbehouden. CTOUCH-producten en -diensten die in dit document worden genoemd, evenals de respectievelijke logo's daarvan, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken 
van CTOUCH Europe B.V. Alle andere product- en dienstnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering. Productspecificaties zijn 
onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Productnummer 
 • CTOUCH Riva 86”  10052486

Touchsysteem 
 • Touchsysteem: TrueBeam Touch

 • Touchpunten: 32 

 • Touchtool: handen of ander solide object (met zachte punt)

 • Nauwkeurigheid: ±1 mm

 • Minimale reactiegrootte: > 1,5 mm

 • Touchresolutie: 32.768 x 32.768 pixels 

 • Interface: compatibel met USB 2.0 (full speed),  
compatibel met HID en Plug & Play. compatibel met USB 1.1 aan 
de achterkant

 • Ondersteunde besturingssystemen: Windows, macOS, Chrome, 
Linux en Android

 • Touchbesturingsprogramma: niet vereist voor 32 touchpunten 
 (bij Windows); voor macOS bewegingen is een 
stuurprogramma vereist

Scherm 
 • Diagonaal formaat: 85,6 inch (2.174 mm)

 • Schermtechnologie: TFT LCD

 • Schermresolutie: 3.840 x 2.160 pixels

 • Framesnelheid: 60 Hz

 • Helderheid: 350 cd/m²

 • Hoogte-breedteverhouding: 16:9

 • Contrastverhouding (statisch): 1.200:1

 • Contrastverhouding (dynamisch): 9.000:1

 • Responstijd (grijs naar grijs): 8 ms

 • Schermkleuren: 1,07 miljard (10-bits)

 • Pixelpitch (B x H): 0,4935 x 0,4935 mm

 • Kijkhoek: 178° / 178°

 • Achtergrondverlichting: direct LED

 • Levensduur: > 30.000 uur

 • Schermstand: landscape 

Glas 
 • Glas: Triple S-glas (Smooth, Stripeless, Safety)

 • Type: warmtewerend-, antireflectie-, veiligheidsglas

 • Dikte: 4 mm

 • Hardheid: 7 Mohs 

Connectiviteit 
 • Video-ingang (digitaal): 3x HDMI 2.0 (1x ARC), 1x DP 1.2,  

1x USB-C (USB 3.1 Gen 2)

 • Video-uitgang (digitaal): 1x HDMI-uitgang

 • Video-ingang (analoog): 1x VGA (incl. 1x mini-aansluiting)

 • Audio-ingang: 1x mini-aansluiting (speciale audiobron)

 • Audio-uitgang: 1x mini-aansluiting, 1x S/PDIF optisch

 • USB: 3x USB 3.0 (type A), 2x USB 2.0 (type A)

 • Touch: 3x USB (type B) 

 • RS232C: 1x DE-9F

 • LAN-poort: 2x RJ45 10/100/1000 BaseT

 • Modulesleuven: 1x Wi-Fi-sleuf, 1x OPS-sleuf (UHD bij 60 Hz),  
1x CTOUCH-modulesleuf (modules zijn optioneel)

 • Speciale poorten: 1x poort voor NFC Reader module, 1x poort 
voor Fingerprint Scanner, 1x poort voor Human Presence 
Detection module (modules zijn optioneel)

Video 
 • Oogcomfort: blue light filter, eye protection mode

 • Kleurtemperatuur: warm, koud, normaal

 • Beeldmodi: dynamisch, standaard, zacht, gebruiker 

Geluid - ontworpen, afgestemd en 
gebouwd door HARMAN
 • Transducers: 2 stereo JBL® 3-wegs-luidsprekers (tweeter,  

mid-range en subwoofer)

 • Uitgangsvermogen: 80 W

 • Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz

 • JBL® LiveStage (virtueel) surround sound

Costm

 • Systeemversie: Android 8,0

 • Chipset: Hisilicon 811

 • CPU: 2x ARM Cortex A73, 2x Cortex A53

 • GPU: G51MP4

 • Geheugen: 4 GB

 • Ingebouwde opslag: 32 GB

OSD
 • Talen: Deens, Duits, Engels, Fins, Nederlands, Noors, Spaans, 

Zweeds

Voeding 
 • Stroomvoorziening:  AC 100-240V 50/60 Hz

 • Stroomverbruik (in bedrijf): 194 W

 • Stroomverbruik (stand-by): < 0,5 W

 • Omgevingslichtsensor

Kwaliteitsgoedkeuringen 
 • Goedkeuringen volgens regelgevingen: voldoet aan CE, FCC, 

RoHS

 • Milieugoedkeuringen: WEEE

 • ISO-norm: ISO9001 en ISO14001

Afmetingen en gewicht 
 • Productafmetingen (B x H x D): 1.972 x 1.157 x 104 mm

 • Productgewicht: 73 kg

 • VESA-montagesysteem (B x H): 800 x 600 mm, M8-bout

Productaccessoires 
 • Meegeleverde accessoires: netsnoer (3 m), USB-kabel (3 m), 

HDMI-kabel (3 m), USB-C-kabel (1 m), afstandsbediening (incl. 
batterijen), 2 passieve pennen, schoonmaakdoekje,  
quick start guide en garantiekaart 

Logistieke gegevens 
 • Afmetingen doos (B x H x D): 2.118 x 1.324 x 290 mm

 • Brutogewicht: 85 kg 

 • EAN-nr.:  8719481480660

Bekijk de CTOUCH Riva-folder voor meer informatie.



 

Warranty CTOUCH Europe B.V 
 

Warranty details for the education branch - Europe region A:  
NL, BE, LU, UK, DE, AT, CH, FR, DK, NO, SE, FI 

 

CTOUCH Riva 

 

Zero concessions on Service 
What are the warranty terms: 
 
The warranty is valid from the invoice date from a reseller to a user in combination with the production date 
of the display. To enroll for the additional warranty please register your CTOUCH display on 
https://register.ctouch.eu/.  
 
CTOUCH Europe B.V. (hereinafter CTOUCH Europe), uses a Defective On Arrival (DOA) period of 2 weeks after 
the date of the invoice to the end user.  
 
CTOUCH Europe appoints two exceptions to the warranty and/or DOA period based on the date of invoice to 
the end user. In case:  

 The production date is six months prior to the date of invoice to the user and / or  
 

 The invoice date from CTOUCH Europe to the reseller is more than three months older than the 
invoice date to the user.  

 
the decision for a call inside or outside warranty is made by CTOUCH Europe.  
 
The warranty of CTOUCH Europe covers hardware related and/or workmanship related defects in and on the 
display. This warranty also covers system software (firmware) for the monitor and all originally built-in 
modules. It does not cover application software, even when preinstalled by CTOUCH Europe. Note: The 6th 
and 7th warranty years cover exclusively parts in and on the display. The LCD panel is excluded in year 6 and 7 
of the warranty period.  
For all inbox accessories like remote control, pen, cabling etc. a warranty period of 2 years is applicable. 
  

https://register.ctouch.eu/


 

If requested, the original invoice (invoice, docket or receipt) with the purchase date, the name of the reseller 
and the model (type) and production (serial) number of the display, must be provided.  

 

CTOUCH Europe presents itself liable for repair or, if repair is not possible, replacement of the product under 

warranty, which is at the discretion of CTOUCH Europe only. CTOUCH Europe uses the network of authorized 

service centres and thus vouches for professional and prompt service to its customers. All repairs will be 

carried out on site by appointment. If due to the technical nature of the defect, a repair cannot be carried out 

on site, a comparable replacement display will be made available. This replacement display will measure up to 

70 inches. To be able to repair the CTOUCH displays in a responsible manner, the equipment and the site shall 

be easily accessible. 

The warranty is not valid in the following cases: 

 If the defect (in any way) is caused by misuse, use in an environment that is not in accordance with 

what is prescribed for the product, neglect, forgery, improper adjustment or modifications to the 

product; 

 On one of the mentioned documents something has been altered, deleted, removed or made illegible; 

 The defect is caused by external factors such as natural disasters, fire and soot damage, dust, 

induction and lightning damage and animals; 

 If modifications and / or repairs to the product carried out by persons / companies that are not 

authorized by CTOUCH Europe; 

 If the maintenance instructions indicated in the user manual have not been followed; 

 In case of repairs caused by incorrect and/or improper installation in the operating environment; 

 In case the product is used in a dusty environment; 

 In the event that the serial number of the product is damaged or removed; 

 In case of malfunction and/or damage caused by additional equipment that is used with the product 

or in connection therewith, and are not supplied or recommended by CTOUCH Europe; 

 To consumable parts, such as batteries or protective coatings that are designed to diminish over time, 

unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; 

 Cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports unless 

failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; 

 Damage caused by use with a third-party component or product that does not meet the CTOUCH 

Product’s specifications 

 Whenever CTOUCH receives information from relevant public authorities that the product has been 

stolen. 

 
In all cases covered by the above, CTOUCH Europe will treat each case individually and decide 
accordingly. 

The process for service calls on out of warranty displays is equal to that for calls covered by the guarantee 
scheme. The costs of transport, repair and parts are charged to the customer. 

 
 
  



 

Service always has its thinking caps on!  
The warranty provisions contained herein are in effect for the countries listed in below contact table. 
Service response time may vary per country. If you have any questions regarding your warranty, please 
contact your local dealer/distributor or send an email to: support@ctouch.eu or give us a call +31 40 2618319.  

 
CTOUCH points: 

 
Austria CTOUCH Customer Care Centre +49 (0)151 500 800 30 
 
Belgium 

 
CTOUCH Customer Care Centre 

 
+31 (0)40 261 83 19 

 
Denmark 

 
CTOUCH Customer Care Centre 

 
+31 (0)40 261 83 19 

 
France 

 
Wipple 

 
+33 805 620 190 

 
Finland 

 
Electro Waves Oy 

 
+358 (0)20 120 0100 

 
Germany 

 
CTOUCH Customer Care Centre 

 
+49 (0)151 500 800 30 

 
Luxembourg 

 
CTOUCH Customer Care Centre 

 
+31 (0)40 261 83 19 

 
Netherlands 

 
CTOUCH Customer Care Centre 

 
+31 (0)40 261 83 19 

 
Norway 

 
CTOUCH Customer Care Centre 

 
+31 (0)40 261 83 19 

 
Sweden 

 
CTOUCH Customer Care Centre 

 
+31 (0)40 261 83 19 

 
Switzerland 

 
Novis 

 
+41 (0)900 852 580 

 
United Kingdom 

 
CTOUCH Customer Care Centre 

 
+44 (0)208 773 7284 

 

file://///sahara-dc01/data/CTOUCH%20Europe/CTOUCH%20Service/Warranty%20&%20service%20docs/OPS%20Module%20and%20Easy%20air%20PC/support@ctouch.eu
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