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SUPREME SZÉRIA 
Professzionális érintőkijelző platform 
Legamaster Supreme kijelző csomagajánlat 



óó 

Legamaster Supreme 
LCD kijelzo széria 

 

Az elmúlt évek digitális átalakulása jelentősen megváltoztatta 

napjaink irodai környezetét. 

Az alkalmazottak többsége egy állandó munkaterület helyett 

rugalmasan, változatos térben dolgozik. Nagyobb szerepet 
kap a távmunka, az irodán belül a közösségi helyiségek, 

kollaborációs terek és tárgyalók, ahol különböző digitális 

megoldásokkal áthidalhatóak a térbeli távolságok. Különösen 

igaz ez a kreativitást igénylő munkafolyamatokra. 

 
A Supreme egy kijelzetten üzleti felhasználásra fejlesztett 

prémium kijelzőcsalád. A fejlesztés középpontjában 

a felhasználóbarát kialakítás állt. A kijelzőn lévő 
gyorsgomboktól a könnyen hozzáférhető USB portokon 

keresztül az intuitív, könnyen kezelhető menürendszerig 

mindent ennek rendeltek alá. Ez teszi lehetővé, hogy 

a kezelőfelület a végletekig testreszabható az ügyfél 

igényei szerint. A kijelző UHD felbontású (3840 x 2160), 

csúcskategóriás InGlass érintőrendszerrel rendelekezik. Növeli 

a felhasználói élményt a tükröződésgátló és ujjlenyomat- 

védő bevonat, a ventillátormentes extrém csendes kialakítás, 

valamint az automatikus fényerőszabályzás. 

 
Legyen bármilyen típusú a munkafolyamata ez az 

eszközcsomag minden esetben ideális lesz a projektje 

vizualizációjában vagy folyamatkövetésben. 

  Paraméterek 

Üzleti felhasználásra fejlesztett prémium kijelző 

UHD felbontás (3840 x 2160), csúcskategóriás InGlass 

érintőrendszer 

Tükröződésgátló és ujjlenyomat-védő bevonat, 

automatikus fényerőszabályzás 

Felhasználóbarát és testreszabható kezelőfelület 

24/7 működés - használja éjjel - nappal megállás nélkül 

Ventillátormentes extrém csendes kialakítás 

A napjainkban használatos modern csatlakozási 

lehetőségek segítik az LCD használatát. 

Vezetékes csatlakozási lehetőségek: Input: USB-A 3.0, 

USB-B 3.0 , USB-C, Ethernet, 

DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, IR extender, RS232 

Garancia: 5 év 

 

 
Elegáns írás 
a Supreme tartozéka 2 
elegáns, könnyű, rendkívül 

precíz, egyedileg ehhez az 

érintőkijelzőhöz - InGlass™ 

M5 - fejlesztett passzív toll 

Beépített funkciógombok 

a képernyőn mindig látszanak 
a könnyű vezérlés érdekében 

 
 

Windows 10-re 
optimalizálva 

Az Intel® alapú, OPS 

szabványú PC modulok egy 

asztali számítógép erejét 

teszik elérhetővé 

Automatizált jelenlét 
érzékelő rendszer 
a Supreme Smartbar-ba 

integrálva 

 

 
Tökéletes hangzás 
A legnépszerűbb 

videokonferencia-szolgáltatások 

audio szabványainak 
megfelelően hangolva 

 
InGlassTM M5 érintőrendszer a 
FlatFrogtól 
A szupergyors és tűpontos 

írásélményért 

Borotvaéles, kiváló 
minőségű képek 
4K UHD felbontású kijelző 

tükröződést és ujjlenyomat 

gyűjtést gátló felülettel 

 
USB 3.0 port 
A kijelző előlapján dokumen- 

tumjai gyors eléréséhez 

 
 

Vezeték nélküli 

frissítések 
tartsa készülékét 

naprakészen erőfeszítés 

nélkül 



Tartozékok 
Alakítsa át munkahelyét egy Interaktív kollaborációs élményközponttá 
a Supreme kijelző és tartozékai segítségével 

 

A Legamaster nem csak egy kiváló érintőkijelzőt kínál. Teljes megoldásokat készítünk, hogy megkönnyítsük 

a felhasználóink munkáját. Alakítsa át munkahelyét egy Interaktív kollaborációs élményközponttá. 

Integrálja a Windows 10 erejét 
A Supreme kijelző úgy lett kialakítva, hogy 

tökéletes rendszert alkosson egy beépített 
OPS számítógéppel. Telepítse OPS PC 

moduljára kedvenc videokonferencia-al- 
kalmazásait, vagy tartson prezentációt 

Office programjaival, mint a PowerPoint 
és az Excel. 

Supreme konferencia kamera 
Ne vegyen részt több kényelmetlen video- 

konferencián. Ez a kamera mágnesesen csatla- 

kozik a Supreme kijelző felső részéhez vagy 

jobb oldalához az Ön preferenciájától függően. 

 
Szuper széles, 120 fokos látószög 

Nincs szükség kábelekre az egyedi 

kialakításának köszönhetően 
Kiváló színegyensúly, 

részletesség és hang 

4 akkusztikus visszhangszűrős mikrofon 

Ossza meg dokumentumait 
bármilyen eszközről 
A Legamaster AirServer Connect 2 
lehetővé teszi, hogy prezentációt tart- 

son bárhol, bármilyen eszközről, bár- 

milyen kijelzőn. A legszélesebb körű 

képernyőmegosztási lehetőségeket nyújt- 

ja a Supreme érintőképernyőhöz. Ez egy 

bevált megoldás, amely biztonságban 

tartja hálózatát. Az összes főbb operációs 

rendszert támogatja 

 
 
 
 
 
 
 

 

OPS Computer 

 
Supreme 

konferencia kamera 

 

 
Minden főbb operációs rendszer támogatása 

 
 
 
 
 
 

Supreme Smartbar 
Élvezze a rendkívüli hangélményt a Legamaster Supreme 

Smartbar segítségével. Az integrált jelenlétérzékelő 

gondoskodik arról, hogy a Supreme érintőképernyője 

automatikusan be- és kikapcsoljon, amikor bemegy 
a szobába vagy elhagyja azt. 

 
Kiváló beszédérthetőséget biztosít 

Kis és közepes tárgyalókhoz tervezve 

Nincs szükség kábelekre 

 
 
 
 
 
 

 
Supreme Smartbar 

 
 

Starter Kit 
Törlő érintőképernyőhöz - mágneses rögzítésű törlő, mellyel 

könnyebben, gyorsabban és tisztábban törölhető a kijelző. 

 
Mágneses tolltartó érintőképernyőkhöz - A stylusok, vaktollak 

és törlő tárolására szolgál. Így mindig a megszokott helyről 

vehetjük elő az éppen szükséges segédeszközt. 

 
Mikroszálas törlőkendő (2 db), Táblatisztító folyadék (150 ml) 

- A kijelző tisztántartását érdemes kifejezetten erre a célra 

készült eszközökkel végezni. Minden különösen fontos 

az infrakeretes kijelzők esetében, hiszen ott egyes vegyszerek 

akár károsíthatják is az érintésérzékelés biztosító infrakeretet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Starter kit 

 
 
 
 
 

AirServer 

Connect 2 



 
 

Tartozékok 
Opcionális állványok 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérjen tőlünk egyedi személyre szabott ajánlatot az ön igényeinek megfelelően. 
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Adószám: 10730904-2-12 | Cégjegyzékszám: 12-09-011347 

E-mail: interaktiv@stiefel.hu | www.stiefelinteractive.hu 

moTion fali állvány - CS- 
12S 
Ez a falhoz rögzítendő oszlopos 
állványrendszer tökéletes megoldás 
olyan modern irodák vagy oktatótermek 
számára, ahol a kijelzőt egy 
meghatározott helyre szerelik fel hosszú 
távra. Kiváló és biztonságos megoldást 
jelent gipszkarton falak esetében. 

moTion szabadon álló 
állvány - FCS-12XL 
Hozzon létre egy modern munkaterületet, 
amely lehetővé teszi az érintőképernyő 
szabadon történő elhelyezését anélkül, 
hogy azt falhoz kellene erősítenie. 

moTion mobil állvány 
kijelzőkhöz - MS-12S 
Minden konferenciaterem vagy 
tárgyalóterem egyedi. Szeretne egy 
olyan megoldást, amelyet egyik irodából 
a másikba költöztethet? Legyen 
teljesen rugalmas a munkaterület 
megválasztásában a moTion mobil 
állvánnyal. Kiváló minőségű TENTE 
görgőkkel, amelyek megkönnyítik 
a nagyobb méretű érintőképernyők 

mozgatását is. 

Legamaster Motion állványok 

teszi, hogy minden felhasználó kényelmesen tudja használni a kijelzőt. 
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