
Lærere er fantastiske! 
Vi er her for å hjelpe dem 

å skinne enda skarpere.
CTOUCH Riva er en super, brukervennlig 

interaktiv skjerm.  Den lar lærere fokusere 
på det de kan best, nemlig å undervise!

Denne skjermen engasjerer!

CTOUCH
RIVA

PRODUKTINFO

65”55” 75” 86”



80 WATT
JBL HØYTTALERE

TRUEBEAM 
TOUCHTEKNOLOGI

Bak hver lærer befinner det seg en interaktiv skjerm 

Å utfordre barn og ungdom til å strekke seg etter sitt fulle potensiale hver dag er litt 

av en jobb. Det er ikke det enkleste i verden å stå midt oppi veiledning av elever og 

samtidig skulle håndtere komplekst teknisk utstyr. 

Med CTOUCH Riva lar vi lærerne gjøre det de kan aller best: å undervise!     

Denne skjermen kombinerer innovativ interaktiv teknologi med et virkelig enkelt 

brukergrensesnitt. Den lar deg bruke den programvaren du er vant til, slik du er vant 

til å bruke den. Så det er ingen grunn til bekymring!  

CTOUCH Riva passer lett inn i ethvert læringsrom, der elevene dine får tilpasset 

læring i sitt eget tempo. Vi lover at denne skjermen engasjerer!

BRIX- 
KOMPATIBEL

7 ÅRS 
GARANTI

TRIPLE S  
GLASS



e En virkelig naturlig skriveopplevelse

Annotèr oppå, skriv og tegn slik du aldri før har gjort - med TrueBeam 

touchteknologi. Den føles så naturlig og smidig! Bare bruk fingeren din 

eller pennen og skriv så fort du bare kan. Skjermen følger deg! Bruk 

håndflaten for å viske. Kjenn hvor enkelt det er! 

e Triple S glass: smidig, stripefritt og sikkert

Å skrive på Triple S-glasset kjennes mykt. Fingrene dine 

etterlater minimalt med flekker og merker. Og ikke vær 

bekymret.  Sikkerhetsglasset tåler litt juling! 

e Fantastisk lyd med eksklusive JBL® 80 Watt høyttalere

La elevene bli overrasket og blås dem gjerne litt bakover med skjermens  

80 Watt intergrerte JBL® høyttalere. De gir deg Live-stage (virtuell) 

Surround-lyd. Til og med bakerst i klasserommet er lyden intet mindre enn 

imponerende. Du trenger ingen ekstra høyttalere når du har en Riva. 

e Flere tilkoblingsmuligheter for enkel skjermdeling 

Skjermen kommer med flere tilkoblingsmuligheter for å kunne dele teknologien 

i sanntid. Med HDMI ut kan du sende bildet videre til andre skjermer.   

USB-C-porten gjør at du kan koble til en enhet med en eneste kabel og få både 

bilde, lyd og touch - samtidig som du lader enheten. Og velger du å bruke 

EShare, kan du jammen speile både til og fra skjermen.

Oppgrader din CTOUCH Riva med det som er riktig for deg. 

Velg mellom:

PRODUKTINFO 
CTOUCH RIVA

NFC-leser
• Enkel innlogging med et kort

• Lås uvedkommende ute fra skjermen

• Pålitelig og trygg

WiFi-modul
• Bruk skjermen med trådløst nettverk

• Innebygd hotspot

• Bluetooth

Fingerprint -skanner
• Logg inn og lås opp med et fingertrykk 

• Beskytt filer og apper

• Begrens hvem som får tilgang

Bevegelsessensor
• Skjermen slår seg automatisk på når du kommer inn

• Og av igjen når rommet er tomt

• Spar strøm og spar miljøet

e Oppdater etter dine behov
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