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Het �jnst schrijvende touchscreen

De Navigator Pro is hét touchscreen voor de 
leerkracht en de leerling. Met de Optical 
Precision Touch techniek in het touchscreen 
kan elke leerkracht of leerling probleemloos op 
het touchscreen schrijven. Op het touchscreen
is een speciale Anti Glare ++ laag aangebracht 
zodat de lichtinval geen onleesbaar beeld meer 
kan veroorzaken in het klaslokaal. Door de 
handige functietoetsen aan beide zijkanten van 
het scherm kunnen er tijdens de les 

aantekeningen gemaakt worden over alle 
programma's. Daarnaast kan er met één 
aanraking het favoriete lesprogramma 
opgestart worden. De Navigator Pro is te 
gebruiken met alle onderwijs software in de 
onderwijsmarkt. U zit bij Skool dus niet vast aan 
één type software. Hiermee onderscheidt de 
Navigator Pro zich ten opzichte van alle andere 
touchscreens.

Vraag nu 
een o�erte

aan
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Aansturing van het scherm
De Navigator Pro wordt aangestuurd door middel van een 
externe PC die aangesloten wordt met een VGA- of HDMI-
aansluiting. Deze externe PC kan zich bevinden op de vaste 
werkplek van de leerkracht of gemonteerd worden aan de 
achterzijde van het touchscreen (bijvoorbeeld een NUC PC).

Het is ook mogelijk om via de USB switch aan de achterzijde 
een extra systeem (zoals een laptop) aan te sluiten. Hierdoor 
kunnen er tegelijkertijd meerdere systemen verbonden 
worden met het touchscreen.

Montagemogelijkheden
De Navigator Pro is te monteren op een vaste wandbeugel, 
een in hoogte verstelbare wandbeugel en een in hoogte 
verstelbaar mobiel onderstel. 
Bij deze opstellingen wordt de PC aangesloten met een VGA-, 
HDMI- en USB-kabel. Om de school vrij te laten in de keuze 
van de PC zorgt Skool ervoor dat er zowel HDMI- als VGA-
kabels worden weggewerkt in de kabelgoot.

Sneltoetsen
Met de unieke sneltoetsen aan de zijkant zijn 
functionaliteiten als internet, tasking, 
keyboard en settings met één aanraking te 
openen. Met de nieuw toegevoegde Edit knop 
is het mogelijk om met 1 aanraking een zelf 
ingesteld programma te starten.

De sneltoetsen Pen, Marker, Brush en Eraser 
worden aangestuurd met het programma 
Chalkbox. Met dit programma is het mogelijk 
om over webpagina’s, presentaties of 
afbeeldingen heen te schrijven om makkelijk 
en snel iets in de les te verduidelijken. 

Software
De software die nodig is om het touchscreen aan te 
sturen wordt voor gebruik geïnstalleerd op de PC die 
het touchscreen gaat aansturen. Na installatie van deze 
software kunt u alle in de markt beschikbare 
touchscreensoftware gebruiken.

Formaat
Resolutie
Glasdikte
Helderheid
Contrast
Responsetijd
Buitenmaten
Gewicht

55 inch
1920 x 1080 @ 60Hz
4mm
350cd/m²
1400:1
< 7ms
1552 x 860 x 100 mm
55kg

70 inch
1920 x 1080 @ 60Hz
4mm
400cd/m²
4000:1
< 7ms
1925 x 1060 x 100 mm
90kg

Beeldscherm
Backlight
Touchtechnologie

Multitouch
Aansluitingen
Bijgeleverde software

Extra functionaliteiten
Meegeleverde accessoires

Anti Glare ++ matte coating
Edge type LED
Dubbel uitgevoerde technologie met IR (infrarood) technologie en camera techno-
logie in het touchscreen. Door de dubbele touchtechniek kan schrijven erg 
nauwkeurig bij zowel langzaam als snel schrijven op het scherm.
Ja 4/10 touch, geen multiwriting
VGA, HDMI (3x), USB (1x), touch USB (2x), Audio 3,5mm (1x)
Chalkbox aansturing voor de pen, marker, brush en eraser. Programmeerbare 
sneltoets door elke leerkracht zelf in te stellen.
Freeze functie, Audio only functie
Afstandsbediening, 2 soft tip pennen, HDMI kabel, USB kabel, power kabel en 
gebruikershandleiding.

Wilt u graag meer weten of een o�erte ontvangen van de Navigator Pro? Neem dan contact op met 
uw accountmanager of onze binnendienst op 040-7507710 of via info@skool.nl. 


