
De dagen van het uitzoeken hoe dat 

ingewikkelde touchscreen werkt zijn voorbij! 

CTOUCH Neo is ontworpen om zelfs door 

de minst technisch onderlegde persoon te 

worden gebruikt en heeft de meest intuïtieve 

gebruikersinterface die je ooit hebt gezien. 

You already know how to use it. 
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Jullie vroegen, wij luisterden

JBL 
GEOPTIMALISEERDE 

SPEAKERS

ZERO BONDING 
TECHNOLOGIE

CTOUCH Neo is ontwikkeld met de feedback van talloze klanten in het achterhoofd, 

om de uitdagingen aan te gaan waarmee zij dagelijks te maken hebben. Dit heeft 

geresulteerd in het meest gebruiksvriendelijke touchscreen ooit. Proberen is 

geloven. 

Als je het touchscreen opstart, zie je de 4 meest gebruikte functies, en alleen die:

 • Start het whiteboard, welke ook nog eens heel gebruiksvriendelijk gemaakt is

 • Deel het scherm van jouw device, zonder een extra app te installeren 

 • Gebruik de geïntegreerde browser

 • Verander de source naar het gewenste device

Combineer dit met een geweldige schrijfervaring, JBL geoptimaliseerde speakers en 

de mogelijkheid om CTOUCH Neo toe te voegen aan het Heartbeat programma en 

je hebt een absolute game-changer.

BESCHIKBAAR 
MET HEARTBEAT

DRAADLOOS 
DELEN MET 
AIRSERVER

GEAVANCEERDE 
CONNECTIVITEIT



 b Intuïtieve UI 

De CTOUCH Neo is net zo eenvoudig te gebruiken als een broodrooster. Loop naar het 

scherm, start de app die je nodig hebt en begin meteen met de les of vergadering. 

 b Perfect geluid dankzij JBL® geoptimaliseerde speakers 

De CTOUCH Neo is een veelzijdig touchscreen, dat in elk scenario kan worden gebruikt. 

Daarom hebben we naar voren gerichte luidsprekers toegevoegd, geoptimaliseerd door 

JBL®, om krachtig geluid in elke kamer te brengen.

 b Draadloos delen zonder een extra app

Dankzij AirServer kan het scherm draadloos worden gedeeld door gebruik te maken van de 

native oplossing voor delen van jouw toestel: AirPlay, Miracast of Google Cast.

 b Accessoires die het verschil maken

Of je nu een grote vergadercamera wilt monteren of kabels veilig wilt vergrendelen om 

vervelende verrassingen te voorkomen, met CTOUCH Neo zit je altijd goed. 

 b Geniet van de Neo tijdens de gehele levensduur met Heartbeat

Jouw mooie nieuwe CTOUCH Neo touchscreen in optimale vorm houden kan niet 

eenvoudiger. Schrijf je in voor het Heartbeat-programma en ontvang levenslange updates 

voor beveiliging en functionaliteit, terwijl je ook toegang krijgt tot hulpmiddelen voor beheer 

op afstand en trainingen. En aan het einde van de levensduur, nemen wij het touchscreen 

terug en hergebruiken we die. 
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Gemakkelijk whiteboarden 

met enkel de essentiële 

elementen om uit te kiezen

Gebruik AirServer om jouw 

scherm draadloos te delen

Bezoek het internet via de 

geïntegreerde Chromium browser

Verander de source 

met één aanraking
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