ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
INTERAKTIVE DISPLAYS

"Ξέρω πως να μοιράσω
το μήνυμά σου"

INTERACTIVE DISPLAYS

FOCUS TOUCH

FOCUS TOUCH

GR
Focus Touch P10
Η Focus Touch P10 είναι μία πολυλειτουργική
οθόνη αφής μεγάλης μορφής κατάλληλη για
κάθε εταιρεία ή εκπαιδευτικό ινστιτούτο.
Δημιουργήστε μία επαγγελματική εμφάνιση
και αυξήστε την προσοχή στις παρουσιάσεις,
τις τηλεδιασκέψεις, τα δυναμικά σας
μαθήματα ή τις συσκέψεις σας με τη Focus
Touch P10. Τα μαθήματα ή οι ενημερώσεις
σας γίνονται απλούστερες, ελκυστικές και
αποδοτικές. Η κομψή Focus Touch P10 είναι
απαραίτητη στους σημερινούς χώρους
εργασίας και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

D
Focus Touch P10
Der Focus Touch P10 ist ein multifunktionelles
Großformat-Touch-Display für das moderne
Unternehmen oder Bildungs-institut. Ob es
nun um Präsentationen, Videokonferenzen,
dynamische Lek-tionen oder Besprechungen
geht, mit dem Focus Touch P10 sorgen Sie für
eine professionelle Ausstrahlung und erhalten Sie mehr Aufmerksamkeit für Ihre
Botschaft. Ihre Lektionen oder Meetings
werden effizienter und einfacher. Der
eleganten Focus Touch P10 ist eine wert-volle
Lösung für jedes Unternehmen und
Klassenzimmer.

66

GB
Focus Touch P10
The Focus Touch P10 is a multifunctional large
format touch display suitable for any
company or educational institute. Create a
professional look and increase attention for
your presentations, video conferences,
dynamic lessons or meetings, with the Focus
Touch P10. Your lessons or brief-ings become
more simple, attactive and efficient.
The elegant Focus Touch P10 is essential in
today’s workspaces and educational
environments.

FOCUS TOUCH P10 FHD

GR
Focus Touch P10 FHD
Οι οθόνες υψηλής ποιότητας Full HD
Focus Touch είναι κατάλληλες για
εντατική χρήση. Η καταγραφή αφής 10
σημείων προσφέρει βέλτιστη άνεση στο
χρήστη και τα ενσωματωμένα ηχεία,
κάμερα και μικρόφωνο καλύπτουν την
ανάγκη για οποιαδήποτε περιφερειακή
συσκευή. Η πλάκα της Samsung
εξασφαλίζει βέλτιστη αξιοπιστία και
ποιότητα.

D
Focus Touch P10 FHD
Die qualitativ hochwertigen Full HD Focus
Touch Displays eignen sich für intensive
Nutzung. Die präzise Touch Bedienung
garantiert die Benutzer-freundlichkeit
und die integrierten Lautsprecher,
Kamera und Mikrofon machen
zusätzliche Geräte überflüs-sig. Das
Samsung Panel garantiert eine optimale
Zuverlässigkeit und Qualität.

FOCUS TOUCH P10 FHD

GB
Focus Touch P10 FHD
The high-quality Full HD Focus Touch
displays are suitable for intensive use.
The 10-point touch registration offers
optimal user convenience and the
integrated speakers, camera and
microphone cover the need for any
peripheral devices. The Samsung panel
guarantees optimal reliability and
quality.

!

Επισκεφτείτε τη www.conceptum.gr για τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των πιο καινούριων μας μοντέλων.
Informieren Sie sich regelmäßig über die Spezifikationen der
aktuellsten Modelle unter www.focus-touch.com.

96 110

Please visit www.focus-touch.com for specifications of our latest
models.

”

70

 Acc.: p. 75
Οθόνη Focus Touch P10 FHD
Focus Touch P10 FHD display

2”

8

Κωδικός είδους
Article number
14029.265
14029.264
14029.262

”

76

55

129

www.conceptum.gr

164

189

 Acc.: p. 70-80

10,5

67
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FOCUS TOUCH P10+ UHD

FOCUS TOUCH P10+ UHD

GR
Focus Touch P10+ UHD
Τα υψηλής ποιότητας μοντέλα P10+
UHD έχουν αναπτυχθεί για απαιτητικές
εφαρμογές. Η καταγραφή αφής 10
σημείων προσφέρει βέλτιστη άνεση
στο χρήστη και τα ενσωματωμένα
ηχεία, κάμερα και μικρόφωνο
καλύπτουν την ανάγκη για
οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή. Η
πλάκα της Samsung εξασφαλίζει
βέλτιστη αξιοπιστία και ποιότητα.

D
Focus Touch P10+ UHD
Die qualitativ hochwertigen Focus Touch
P10+ UHD Displays wurden entwickelt für
anspruchsvolle Anwendungen. Die präzise
Touch Bedienung garantiert die Benutzerfreundlichkeit und die integrierten
Lautsprecher, Kamera und Mikrofone
machen zusätzliche Geräte überflüssig. Das
Samsung Panel garantiert eine optimale
Zuverlässigkeit und Quali-tät.

GB
Focus Touch P10+ UHD
The high-quality P10+ UHD models
have been developed for demanding
applications. The 10-point touch registration offers optimal user convenience and the integrated speakers,
camera and microphone cover the need
for any peripheral devices. The Samsung
panel guarantees optimal reliability and
quality.

!

Επισκεφτείτε τη www.conceptum.gr για τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των πιο καινούριων μας μοντέλων.
Informieren Sie sich regelmäßig über die Spezifikationen der
aktuellsten Modelle unter www.focus-touch.com.
Please visit www.focus-touch.com for specifications of our latest
models.

 Acc.: p. 75

119

Οθόνη Focus Touch P10+ UHD
Focus Touch P10+ UHD display
”

”

85

Κωδικός είδους
Article number
14029.271
14029.270

106

75

 Acc.: p. 70-80
173

196

9,5
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FOCUS KIOSK P10

FOCUS KIOSK P10

GR
Focus Kiosk P10
Το Focus Kiosk P10 είναι ένα διαδραστικό κιόσκι
πληροφοριών με ενσωματωμένη οθόνη αφής 10
σημείων 55" Full HD. Κάμερα, μικρόφωνο και
ηχεία ενσωματωμένα. Δυνατότητα μεταφοράς
μέσω εισελκόμενων τροχών. Εκθέστε ολόκληρο
το εύρος των online προϊόντων σας σε φυσικό
κατάστημα, παρουσιάστε δυναμικές σημάνσεις
και μοιραστείτε τρέχουσες προσφορές.
Το Kiosk P10 παράγει τη βέλτιστη προσοχή για τα
μηνύματα πώλησής σας.

D
Focus Kiosk P10
Der Focus Kiosk P10 ist ein interaktives KioskSystem, mit einem eingebauten
Full HD 55 Zoll 10-Punkte Touch-Display. Kamera,
Mikrophon und Lautsprecher integriert. Fahrbar
mit einziehbaren Rollen. Zeigen Sie Ihren
vollständigen Online-Katalog, Stellen Sie
dynamische Beschilderungen da oder
kommunizieren Sie Aktionen.
Mit dem modernen Kiosk P10 sichern Sie sich die
richtige Aufmerksamkeit für Ihre Nachricht, in
einem eleganten Design.
GB
Focus Kiosk P10
The Focus Kiosk P10 is an interactive information
kiosk with a built-in Full HD 55 inch 10-point touch
display. Camera, microphone and speakers
integrated. Moveable by retractable casters.
Display your complete online product range in
your physical store, present dynamic signage or
communicate current promotions.
The Kiosk P10 generates optimal attention for your
sales messages.

55

”

9

205

Focus Kiosk P10
Focus Kiosk P10
		
		

82
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Κωδικός είδους
Article number
14029.186

65

69
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ΕΡΜΑΡΙΟ FOCUS

FOCUS CABINET

GR
Ερμάριο Focus
Προστατευτικό ερμάριο με δύο πόρτες, το
οποίο μπορεί να κλειδωθεί πλήρως. Οι
πόρτες από υψηλής ποιότητας λευκή
πορσελάνη είναι μαγνητικές και ξηρού
καθαρισμού και από τη μέσα και από την
έξω πλευρά. Το πρότυπο είναι διαθέσιμο
σε δύο μοντέλα: ενιαίο έως 55 ίντσες και
ενιαίο έως 70 ίντσες.

84

GB
Focus Cabinet
Fully lockable protective cabinet with two
doors. The doors with high quality white
enameled steel are magnetic and dry
erasable on both the in- and outside.
Standard available in two models:
universal up to 55 inch and universal up to
70 inch.

84

168

123

”

55

336

97

123

D
Focus Kabinett
Professioneller Kabinettschrank
mit abschließbaren Flügeltüren. Die
Flügeltüren sind beidseitig magnethaftend und trocken abwischbar. Aus
gestattet mit weißen emaillierten
Schreibflächen. Universal geeignet für
Displays bis 55 Zoll und bis 70 Zoll.

Focus Cabinet
Focus Cabinet

22,4

168

97

193

		
		
70”
55”

”

70

387

193

Κωδικός είδους
Article number
13002.701
13002.700

 Acc.: p. 218, 220-223, 227

22,4

70

ΣΕΤ ΦΤΕΡΩΝ FOCUS

GR
Σετ φτερών Focus Touch
Υψηλής ποιότητας φτερά από πορσελάνη, τα
οποία είναι μαγνητικά και ξηρού καθαρισμού.
Κατάλληλα για σταθερή επιτοίχια
εγκατάσταση, στερέωση σε ηλεκτρική βάση
δαπέδου P10 και για το μηχανισμό ελατηρίου
LCD.
Συμβουλή: οι επιφάνειες των φτερών
μπορούν να εκτυπωθούν με ένα
εξατομικευμένο (λειτουργικό) σχέδιο. Για
παράδειγμα το λογότυπο της εταιρείας ή του
σχολείου σας. Ρωτήστε για τις δυνατότητες.
Σημείωση: δεν συμπεριλαμβάνεται πίαστρα
πίνακα σεμιναρίων.

84

66

D
Flügelset für Focus Touch
Qualitativ hochwertigen emaillierten Klapp
Flügel, magnethaftend und trocken
abwischbar.
Geeignet für Wandmontage, P10 lift und LCD
Federmechanismus.
Tipp: die Flügeltüren können beliebig full color
bedruckt werden. Denken Sie an das Logo Ihres
Unternehmens oder Ihrer Schule. Informieren
Sie nach den Möglichkeiten.
Achtung: exklusiv Flipchartklemme.

FOCUS WING SET

GB
Wing set Focus Touch
High quality enamelled whiteboard wings,
magnetic and dry erasable. Suitable for fixed
wall mounting, electric P10 floorstand fixed
or mobile and for the LCD spring mechanism.
Tip: the wing surfaces can be printed with a
custom (functional) design. For example the
logo of your company or school. Ask for
posibilities.
Note: flipchart clamp not included.

66
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”
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296
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70”
55”

”

70

330
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Σετ φτερών για το Focus Touch
Set of wings for Focus Touch

16

166

Κωδικός είδους
Article number
18450.010
18450.011

 Acc.: p. 218, 220-223, 227

16

71
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FOCUS P10 LIFT

FOCUS P10 LIFT

GR
Focus P10 lift
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας με σύστημα
διαχείρισης καλωδίων, με λευκό ή μαύρο
στήριγμα (πόδι). Κατάλληλο για σταθερή
(χωρίς τροχούς) χρήση οθονών έως και 85
ίντσες. Ενσωματώνει δυνατότητα μεταφοράς.
Κολώνα από αλουμίνιο, μέγ. βάρος: 150 κιλά.
Εύρος ρύθμισης: 1250 χλστ. - 1900 χλστ.
(δάπεδο - κέντρο οθόνης).

D
Focus P10 Lift
Elektrischer Lift ausgerüstet mit
Kabelmanagement, wahlweise schwarzen
oder weißen Fuß. Für freistehenden (ohne
Rollen) und mobilen Einsatz. Geeignet für
Displays bis zu 85 Zoll.
Aluminium Säule, max. Gewicht: 150 kg.
Höhenverstellung: 1250 mm - 1900 mm
(Boden - Mitte Display).

GB
Focus P10 lift
Electric lift equiped with cable management,
black or white foot. Suitable for fixed (without
wheels) and mobile use up to and including
85 inch displays.
Aluminium column, max. weight: 150 kg.
Adjustment range: 1250 mm - 1900 mm
(floor - centre of display).

 Acc.: p. 75

min 125 - max 190

Τροχήλατο Focus P10 lift
Focus P10 mobile lift

16

183 x 114 εκ.
183 x 114 εκ.

114

56
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Χρώμα στηρ.
Colour foot
Μαύρο/Black
Λευκό/White

Κωδικός είδους
Article number
14038.197
14038.198

FOCUS P10 LIFT

	

FOCUS P10 LIFT

Focus P10 lift με λειτουργία
περιστροφής

Ηλεκτρικός ανυψωτήρας εξοπλισμένος με
λειτουργία περιστροφής με σύστημα
διαχείρισης καλωδίων και μαύρη ή άσπρη
πλάκα βάσης. Σταθερή (χωρίς τροχούς)
χρήση. Ενσωματώνει δυνατότητα
μεταφοράς. Κατάλληλο για χρήση με
οθόνες έως και 70 ίντσων.
Περιστρεφόμενη απλή τοποθέτηση
τοπίου-πορτραίτου. Κολώνα από
αλουμίνιο, μέγ. βάρος: 150 κιλά.
Focus P10 Lift mit
Rotationfunktion
Elektrischer Lift ausgerüstet mit
Umdrehungsfunktion. Integriertes
Kabelmanagement. Wahlweise schwarzen
oder weißen Fuß. Für freistehenden (ohne
Rollen) und mobilen Einsatz. Geeignet für
Displays bis zu 70 Zoll. Drehbar, einfache
Quer- und Hochformat Positionierung.
Aluminium Säule, max. Gewicht: 150 kg.
Focus P10 mobile lift
with rotation function
Electric lift equipped with rotation function
with cable management, black- or white base
plate. Fixed (without wheels) and mobile use.
Suitable for use up to 70 inch displays.
Rotatable, simple landscape-portrait
positioning. Aluminium column, max. weight:
150 kg.

 Acc.: p. 75

min 125 - max 190

Τροχήλατο περιστρεφόμενο Focus P10 lift
Focus P10 mobile rotation lift
Χρώμα στηρίγμ.
Colour foot
Μαύρο/Black
Λευκό/White

Κωδικός είδους
Article number
14038.176
14038.177

16

192 x 114 εκ.
192 x 114 εκ.

 	

114

www.conceptum.gr

56

73

www.smit-visual.com

FOCUS P10 LIFT

FOCUS P10 LIFT

Focus P10 lift, λύση
επιτοίχιας εγκατάστασης
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας με σύστημα
διαχείρισης καλωδίων. Λύση επιτοίχιας
εγκατάστασης. Κατάλληλο για οθόνες έως
και 85 ιντσών.
Κολώνα από αλουμίνιο, ηλεκτρικός, μέγ.
βάρος: 150 κιλά.
Πιθανό ύψος: 1090 χλστ. - 1740 χλστ.
(δάπεδο - κέντρο οθόνης).
Focus P10 Elektrischen Lift,
Wandmontage
Elektrische Lift ausgerüstet mit
Kabelmanagement, Wandmontage.
Geeignet für Displays bis zu 85 Zoll.
Aluminium Säule, elektrisch, max. Gewicht:
150 kg.
Höhenverstellung: 1090 mm - 1740 mm
(Boden - Mitte der Display).
Focus P10 lift, wall
mount solution
Electric lift with cable management. Wall
mount solution. Suitable for displays up
to 85 inch.
Aluminium column, electric, max.
weight: 150 kg.
Possible heights: 1090 mm - 1740 mm
(floor - centre of display).

 Acc.: p. 75

min 109 - max 174

Focus P10 lift με επιτοίχια εγκατάσταση
Focus P10 lift wallmounted

20

Μέγεθος
167 x 20 εκ.

16,5
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Κωδικός είδους
Article number
14038.199

ΑΞΕΣΟΥΑΡ FOCUS TOUCH

FOCUS TOUCH ACCESSORIES

Εντύπωση επιτοίχιας εγκατάστασης
Eindruck Wandhalterung
Impression wall mount

GR
Επιτοίχια εγκατάσταση Focus Touch
Επιτοίχια εγκατάσταση για την εγκατάσταση μίας οθόνης Focus Touch
στον τοίχο. Αναλόγως το μέγεθος και το βάρος της οθόνης σας
προτείνουμε μία επιτοίχια βάση. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση
Πελατών μας.
D
Wandhalterung Focus Touch
Focus Touch Wandhalterung für Displays an den Wand. Abhängig von der
Größe und dem Gewicht des Displays, empfehlen wir eine Halterung.
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

GR
Βάση λάπτοπ για Focus P10 lift
Τοποθετήστε το λάπτοπ σας εύκολα στο ηλεκτρικό Focus
P10 lift ή απευθείας στον τοίχο.
Βάση πληκτρολογίου / webcam για Focus P10 lift
Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο ή τη webcam σας εύκολα
στο ηλεκτρικό Focus P10 lift.

GB
Wall mount Focus Touch
Wall mount for mounting a Focus Touch display on the wall. Depending
on the size and weight of the screen we recommend a wall mount. Please
contact our Customer Service.

Notebookhalter für Focus P10 Lift oder
Wandmontage
Platzieren Sie Ihr Notebook einfach auf den elektri-schen
Focus P10 Lift oder direkt an den Wand.
Keyboard / Cam Ablage für Focus P10 Lift
Platzieren Sie Ihre Tastatur oder Webcam einfach auf den
elektrischen Focus P10 Lift.

GR
Focus Pentray
Θήκη για μαρκαδόρους για να φυλάξετε τα εργαλεία σας, για
παράδειγμα το μαρκαδόρο με μαλακή μύτη, σε προσιτό σημείο.

GB
Laptopplateau for Focus P10 lift
Place your laptop easily on the elektric Focus P10 lift or
directly on the wall.
Keyboardplateau / camplateau for Focus P10 lift
Place your keyboard or webcam easily on the electric Focus
P10 lift.

D
Focus Pentray
Stiftablage um Ihre Werkzeuge, z.B. die Filzstifte, in der Nähe zu halten.
GB
Focus Pentray
Pen tray to keep your tools, for example the soft tip pen,
within reach.

Βάση πληκτρολογίου/webcam
Keyboard-/ camplateau
		
		

Κωδικός είδους
Article number
14038.301

21,5

Βάση λάπτοπ
Laptopplateau
12,4

20,8

		
		
		

27
48

Κωδικός είδους
Article number
14038.300

14038.301

Focus Pentray
Focus Pentray
		

30

Κωδικός είδους
Article number
14029.155

34

14038.300
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

SPRING MECHANISM

GR
Μηχανισμός ελατηρίου
Ο κατοχυρωμένος μηχανισμός ελατηρίου
είναι ένα σύστημα που εξουδετερώνει τη
βαρύτητα για κάθετη κίνηση. Γρήγορο,
πανάλαφρο και αβίαστο. Τα σημεία
εγκατάστασης συμμορφώνονται με το
πρότυπο VESA. Προσφέρεται με κάλυμμα
design από ανοξείδωτο ατσάλι για επιπλέον
προστασία.
D
Federmechanismus
Das patentierte Federmechanismus ist ein
System, welches das Gewicht der Monitoren
nahezu neutralisiert. Displays können fast
schwerelos und sehr leicht bewegt werden.
Aufnahme nach VESA-Standard. Geliefert mit
einer dekorativen Edelstahlabdeckung.
Sicher in der Anwending.
GB
Spring mechanism
The patented spring mechanism is a system
that neutralises gravity for vertical
movement. Quick, weightless and effortless.
The mounting points are according to VESAstandard. Supplied with a stainless steel
design cover for extra safety.

171

Γκρι επικάλυψη/

Κωδικός είδους
Article number

VESA
VESA

60

106

110

40

65

50

65

Μηχανισμός ελατηρίου
Spring mechanism

RVS/Galvanised

55,8
14037.700

92,5

7

15

14037.701

76

		

14037.700

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ LIFT FOCUS TOUCH

ELECTRIC LIFT FOCUS TOUCH

Ηλεκτρικό lift (extra large
εύρος ρύθμισης)
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας από μαύρο ατσάλι
για εύκολη κάθετη τοποθέτηση. Σχεδιασμένο
για εγκατάσταση σε οποιοδήποτε τοίχο,
επειδή το βάρος της κατασκευής το φέρει το
δάπεδο. Μέγιστο βάρος οθόνης: 60 κιλά.
Ρυθμιζόμενο ύψος: 100 εκ. Συμπεριλαμβάνει
τηλεχειριστήριο.
Elektrischer Lift
(großer Verstellbereich)
Elektrische Lift für 55 Zoll Displays. Ausgelegt für die Montage an jeder Wand.
Das Gewicht der Konstruktion wird durch
den Boden getragen.
Maximales Gewicht des Monitors: 60 kg.
Höhenverstellung: 100 cm. Inklusive
Fernbedienung.
Electric lift (extra large
adjustment range)
Black steel electric lift for easy vertical
positioning. Designed for mounting on any
wall, because the weight of the construction
is borne by the floor. Maximum monitor
weight: 60 kg. Adjustable height: 100 cm.
Including a remote control.

76,5

8

max. 177
min. 79

Ηλεκτρικό lift
Electric lift
		
		

23
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Κωδικός είδους
Article number
14038.150

13

77
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΛΩΝΩΝ FOCUS TOUCH

COLUMN SYSTEM FOCUS TOUCH

GR
Τροχήλατο σετ κολωνών
Ηλεκτρική ρυθμιζόμενη στο ύψος και κινητή βάση
για οθόνες αφής 55" - 70", με αυτόματη λειτουργία
στοπ. Χωράει εύκολα από κάθε πόρτα. Έχει
διατηρηθεί αρκετός χώρος για το κρύψιμο των
καλωδίων. Μέγιστες διαστάσεις εγκατάστασης
800x540 χλστ. Τέσσερις συμπαγείς τροχοί (με
φρένα) και δύο χερούλια επιτρέπουν την εύκολη
μεταφορά. Στην πίσω πλευρά του σετ κολωνών
μπορεί να εγκατασταθεί μία προαιρετική βάση για
λάπτοπ.

D
Fahrbares Säulensystem
Elektrisch höhenverstellbar und fahrbares Gestell
für 55 - 70 Zoll Touchscreens, mit einer
automatischen Stoppfunktion. Passt einfach durch
jede Tür. Ausreichend Platz für Kabel Management.
Aufnahme bis
max. 800x540 mm. Vier stabilen Räder (mit
Bremsen) und zwei Handgriffe gewährlei-sten
einen reibungslosen Transport. Auf der Rückseite
des Gestells kann ein optionale Laptopplateau
angebracht werden.

GB
Moveable column set
Electric height adjustable and moveable stand for
55” - 70” touchscreens, with automatic stop
function. Easily fits through any door. Enough space
is reserved to hide cables. Mounting pattern max.
800x540 mm. Four solid wheels (with brakes) and
two handles allow easy transport. On the backside
of the column set an optional laptop plateau can be
mounted.

Τροχήλατο lift
Moveable lift

max. 192
min. 127

		

Κωδικός είδους
Article number
14038.195

Βάση λάπτοπ (επιτοίχια εγκατάσταση ή τροχήλατο lift)
Laptop plateau (wall mounting or mobile lift)

74

90

Κωδικός είδους
Article number
14038.192

± 28

36

40

78

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΛΩΝΩΝ FOCUS TOUCH

Τροχήλατο σετ κολωνών,
μοντέλο τραπεζιού

Fahrbahres Säulensystem
Tischmodell

Ηλεκτρική ρυθμιζόμενη στο ύψος και κινητή
βάση για οθόνες αφής 55" - 70". Χωράει
εύκολα από κάθε πόρτα. Μέγιστες διαστάσεις
εγκατάστασης 800x565 χλστ. Τέσσερις
συμπαγείς τροχοί (με φρένα) και δύο
χερούλια επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά.
Η οθόνη παίρνει κλίση 90ο σε οριζόντια θέση
ώστε να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο
τραπεζιού ή σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση
ως πίνακας ζωγραφικής.

Elektrisch höhenverstellbar und fahrbares
Gestell für 55 Zoll - 70 Zoll Touchscreens. Passt
einfach durch jede Tür. Aufnahme bis max.
800x565 mm. Vier stabilen Räder (mit
Bremsen) und zwei Handgriffe ge-währleisten
einen einfachen Transport. Der Bildschirm ist
um 90º elektrisch neigbar. Der Bildschirm
kann somit als Tischmodell verwendet werden
oder in jeder beliebigen Zwischenposition
auch als Zeichentisch.

COLUMN SYSTEM FOCUS TOUCH

Moveable column set table
model
Electric height adjustable and moveable
stand for 55” - 70” touch screens. Easily fits
through any door. Mounting pattern max.
800x565 mm. Four solid wheels (with
brakes) and two handles allow for easy
transport. The screen is 90° electrical tiltable
to a horizontal position so the screen can be
used as a table model or in any desired
position as drawing board.

Μοντέλο τραπεζιού συστήματος κολωνών
Column system table model
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
GR
Τροχήλατο ερμάριο
Κατάλληλη για τη φόρτιση και αποθήκευση
36 τάμπλετ, λάπτοπ ή notebook (≤ 15,6
ίντσες). Το τροχήλατη ερμάριο περιλαμβάνει
σύστημα φόρτισης και δύο ράφια με
κάθετους χώρους αποθήκευσης. Είναι
τροχήλατο και μπορεί να κλειδωθεί. Η
λειτουργία φρενού επιτρέπει τη σταθερή
τοποθέτηση.

INTERACTIVE ACCESSORIES
D
Trolley
Geeignet für das Laden und aufbewahren von
36 Laptops, Tablets oder Notebooks (≤15,6
Zoll).
Trolley verfügt über ein Ladesystem und 2
Schubläden mit vertikalen Fächer. Mobil und
abschließbar. Brems-Funktio-nalität
ermöglicht blockierung der Räder.

GB
Trolley
Suitable for charging and storing 36 tablets,
laptops or notebooks (≤15,6 inch). The trolley
includes a charging system and two shelves
with vertical storage spaces. Moveable and
lockable. Brake functionality allows locked
placement.

Τροχήλατο ερμάριο
Trolley
Κωδικός είδους
Article number
14038.254

GR
Διαδραστικό λογισμικό
Πετύχετε τη βέλτιστη αποδοικότητα της
οθόνης Focus Touch σας χρησιμοποιώντας
διαδραστικό λογισμικό. Η ποικιλία Focus Touch
προσφέρει διάφορα πακέτα λογισμικών.
Υπάρχει μία κατάλληλη λύση λογισμικού για
κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή.
Το διαδραστικό λογισμικό ταιριάζει
απρόσκοπτα στις διαδραστικές οθόνες Focus
Touch. Παράδειγμα είναι το λογισμικό που
επιτρέπει εύκολη σύνδεση και αλληλεπίδραση
δύο κατευθύνσεων μεταξύ του Focus Touch
και μιας άλλης συσκευής.
Επιτρέψτε μας να σας συμβουλέψουμε για το
πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στην ειδική σας
κατάσταση!

D
Interaktive software
Holen Sie das Beste aus Ihrem Focus Touch
Display durch den Einsatz von interaktiven
Software.
Im Focus Touch Sortiment finden Sie
verschiedene Software Pakete. Für jede
spezifische Anwendung, haben wir eine
geeignete Software-Lösung.
Die interaktive Software Lösungen erweitern
die Möglichkeiten der interak-tiven Focus
Touch Displays. Zum Beispiel mit Software die
einfache Verbindung und Zwei-WegeInteraktion zwischen dem Focus Touch
Display und andere Geräte ermöglicht.
Wir beraten mit Lösungen die Ihre spezifische Bedürfnisse am besten decken!
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Interactive software
Achieve optimal efficiency of your Focus
Touch display by using interactive soft-ware.
The Focus Touch assortment offers several
software packages. For every specific
application there is a suitable software
solution available.
The interactive software seamlessly fits to the
interactive Focus Touch displays. For example
software that enables easy connection and
two way interaction between the Focus Touch
display and any other device.
Let us advise you about the package that fits
best for your specific situation!

