
ADisplay® Interactive LCD skærme, med og uden touch, 
benytter de seneste teknologier inden for LCD display og 
multitouch. Perfekt til et utal af multimedieapplikationer til 
klasseværelser, mødelokaler, auditorier, videokonferencer, 

digital skiltning og meget mere.

Touchskærme, digital skiltning, videovægge & mere



Interactive
Classic & Value Touch

Forrest i feltet
De topmoderne fabrikker, der producerer vores ADisplay®, er førende inden for fremstillingen 
af interaktive touchskærme.

Producenterne har investeret kraftigt i forskning og udvikling i mere end 20 år.

ADisplay® Interactive fordele

• Anodiseret aluminiumsramme (Classic)
• Kommerciel high-definition kvalitets 

4K UHD (3840 × 2160) LCD paneler 
• 4~5 mm hærdet reflektionsfri glas
• Multi-touch teknologi med gesture- 

genkendelse
• Elegant slimline design
• Lynhurtig respons
• Lang levetid 
• Lavt energiforbrug
• Højpræcisions optisk/PCAP touch-teknologi

Hvorfor erstatte eksisterende 
interaktive tavler med ADisplay® 
touchskærme?

• Intet behov for kalibrering
• Ingen udskiftning af dyre projektorpærer
• Ingen skygger på tavlen
• Altid lyst og klart billede uanset belysning
• Højere opløsning 4K UHD (3840 × 2160)
• Mindre energikrævende
• Indbyggede højttalere
• Multi-touch/gesture-understøttelse 

(Især fordelagtig ved brug af Windows 10)
• Betydelig længere levetid

ADisplay® sikrer dig højkvalitetsprodukter, uden fordyrende mellemled.  
Alle er nøje udvalgte med fokus på maksimal driftsikkerhed, præcision og brugervenlighed.  
AV Distribution A/S kendetegnes ved et højt niveau af service og support. Vi har mere end  
20 års erfaring med distribution og salg, hvilket sikrer kunderne optimale løsninger hver gang.

ADisplay® Classic

Ingen drivere

Ingen kalibrering

10 touchpunkter

Driverfri til Mac og Windows

Aktive Windows 10 borders

Refleksionfrit glas



Præsentér med STIL



Lavere responstid og præcision
Ved at kombinere infrarød- og kamerateknologi opnås super hurtig 
responstid og præcision. Med indbygget multitouch-teknologi, active 
borders og gesture-genkendelse, udnyttes alle mulighederne i 
Windows 10, og der er ingen tvivl om, hvorfor ADisplay® er den perfekte 
erstatning for forældede smartboardløsninger med projektor. 

Imponerende fra alle vinkler
Alle ADisplay® touchskærme, med hærdet, reflektionsfrit glas 
benytter kun de bedste kommercielle skærmløsninger, der findes på 
markedet. De opnår derfor en helt unik billedkvalitet, imponerende 
betragtningsvinkel og lysstyrke. ADisplay® fremstår derfor altid 
knivskarpe, selv i rum med meget lys.

Plug & Play
Tilslut en Windows PC, Chromebook eller Mac og vær klar med det 
samme. Ingen drivere eller kalibrering er nødvendig. ADisplay® er helt 
ægte Plug & Play og kan benyttes lige efter den er pakket ud af kassen.

Oplev 4K
Den imponerende opløsning på 3840 × 2160 @60Hz giver ultra skarp 
grafik og tekst. Dine præsentationer tager sig professionelt ud og vil 
uden tvivl imponere tilskuerne.

Smartere investering
Ved kun at benytte de absolut bedste komponenter sikrer ADisplay® 
dig at investeringen bliver så rentabel som muligt. Den forventede 
levetid er ca. 17 år uden nogen form for vedligehold eller udskiftning af 
projektorpærer mv.

Design
Det er ikke kun teknologien, der er investeret mange penge i men også 
designet på ADisplay® som fremstår moderne, æstetisk og med en 
særdeles flot finish. Perfekt løsning til alle rum.  



Tag kontrol over klasseværelset 
og fasthold dine elever med 
interaktiv undervisning

Med ADisplay® Value Touch kan du undervise med stil. Få total kontrol 
over din undervisning med en interaktiv skærm. Fremhæv slides, highlight 
vigtige områder, lav noter og meget mere.



Value Touch
Touchskærme specielt designet til at møde kravene ved moderne undervisningsbrug. 
Value Touch-serien har indbygget tavlefunktion og kan benyttes direkte uden brug 
af PC. Desuden er der på fronten rig mulighed for tilslutning af eksterne enheder, 
hvilket gør det utrolig nemt for brugerne at tilkoble alt lige fra Notebook til PC og 
USB. Skærmens indbyggede medieafspiller gør det muligt at afspille lyd- billed- og 
videofiler direkte på skærmen. Alt sammen helt uden at installere software eller 
drivere på brugerens computer. Value Touch-serien er alle med hærdet, reflektionsfrit 
glas på fronten og bygget i en solid metalramme.

EShare
EShare er en Interaktiv  mulitcasting app. Cast  
til en eller flere skærme via en app på dit 
device. 

Ingen licencer
Ingen behov for at købe dyre licencer.
Frit valg af software.

Indbygget Android
Mulighed for overlay-funktion. Skriv notater 
og tegn på skærmen under fremvisning af 
f.eks. undervisningsmateriale.

Whiteboard funktion
ADisplay® Value Touch kan også benyttes 
som ganske almindelig whiteboard. Tegn på 
skærmen med pen eller finger.

Medieplayer
Du kan nemt og hurtigt afspille film, 
powerpoints og andre medier til brug i 
klasseværelset uden brug af ekstraudstyr.

Indbygget browser
Nem adgang til internettet uden at skulle 
starte andre maskiner op. Let brug af internet 
i undervisningen.

Tilslutningsmuligheder i fronten
ADisplay® Value Touch har masser af 
tilslutningsmuligheder, også i fronten så du let 
kan tilslutte andre enheder.

WiFi
Få hurtig adgang til internettet uden brug af 
kabler. Stream, downlad eller surf vha. WiFi.



Del skærmen. 
Bedre. 
Airtame 2 bruges til trådløs skærmdeling. Forbind 
enheden via en HDMI-indgang på et TV eller en 
projektor, og del din skærm fra en hvilken som helst 
computer, laptop, tablet eller smartphone.   
Sig farvel til kabler.

Skærmdeling fra dine 
 yndlindsenheder   og 
 platforme
Nu behøver du ikke længere at  bøvle 
med et væld af forskellige kabler. 
 Airtame 2 forbinder trådløst med alle 
dine  yndlingsenheder og -platforme. Du 
kan endda bruge din smartphone. Brug 
AirPlay til at forbinde med en iPhone 
eller iPad og Airtames app til at vise 
billeder og slides fra en Android-enhed.  

Digital Signage
Sorte skærme er kedelige - gør noget 
ved jeres. Brug Airtames apps til at  
vise KPI’er, billeder, Google Slides,  
World Clock, Trello project boards  
og meget mere.

Kundeservice i 
 verdensklasse 
Uanset om du køber 1 eller 100 Airtames, 
så sidder vores Customer Success team 
altid klar til at hjælpe, hvis der opstår 
spørgsmål.

Airtame.com 
Kontakt os på hello@airtame.com  
for a booke en gratis online  
produktdemonstration. 
Designet i Danmark, fremstillet i Sverige.

Cloud  management
Formindsk antallet af IT support-opgaver 
med Airtame Cloud - en online platform 
til opdatering og monitorering af alle 
 Airtame-enheder. Med Airtame Cloud 
behøver IT administratorer ikke længere 
at være fysisk til stede for at udføre   
det  nødvendige arbejde - det hele  
foregår online.

Single Window Sharing
Før du begynder skærmdeling kan du vælge hvilket vindue 
på din computer du vil dele. Du kan blive ved med at 
arbejde på din egen skærm, mens alle andre kigger på det 
delte vindue. 

PIN Code Connect
Bevar kontrollen. Når PIN Code  Connect  
er slået til, bliver en ny pin-kode vist på   
skærmenhver gang du vil starte  skærmdeling.  
Hurtigt, stabilt og sikkert at bruge. Hver gang.



Digital skiltning er den perfekte måde at få spredt dit budskab til mange modtagere. Hvad 
end det er digital skiltning, In-store TV eller infoskærme. 

LCD

ADisplay® LCD
ADisplay® LCD er fantastisk billedkvalitet 
og komponenter af høj kvalitet. LCD 
skærmene er med indbygget Android 
enhed, der gør det muligt at gå på 
internettet samt afspille film/lyd m.m. 
uden brug af PC. 
ADisplay® LCD er, i modsætning 
til traditionelle consumerskærme, 
beregnet til at være tændt i mange 
timer og er perfekte som f.eks. 
infoskærme mv. 

4K kamera 
ADisplay® JX1700U
Med et ADisplay® JX1700U 4K kamera er 
du godt udstyret til dine videomøder og 
konferencer.

Kameraet har indbygget omnidirectional 
mikrofon, der opfanger lyd på helt op til 12 
meters distance. Kameraet tilsluttes let via 
USB og monteres på skærmen via et simpelt 
klipsbeslag. 

ADisplay® AD-V20C
Med et ADisplay® AD-V20C kamera har du 
det perfekte kamera til dine videomøder og 
konferencer.

Kameraet er udstyret med pan og tilt, som kan 
styres via fjernbetjening.
Den reducerer støj på billeder 
i lav belysning, så du altid 
har et klart og skarpt billede.

• Høj billedkvalitet

• 4K UHD (3840 × 2160)

• Lang levetid

• Indbygget Android system

• Mange tilslutningsmuligheder

• Metalramme

• Indbyggede højttalere

Mange fordele



Newstar er de førende europæiske leverandører indenfor monteringssystemer 
til TV, monitors, projektorer, notebooks og tablets. Newstar tilbyder AV & IT 

monteringssystemer til montering på væg, bord, loft eller gulv. Newstar produkterne er 
perfekte til kontor-miljøer, mødelokaler, forretninger m.m. Uanset hvilke behov du har, 

har newstar et monteringssystem som passer til dig.

MONITOR MONTERINGSLØSNINGER

Få en smart løsning, og monter din monitor på dit 
arbejdsbord, med muligheden få at vippe og dreje 
skærmen så du opnår den bedste ergonomiske 
arbejdsstilling. 

BORD

Hvis du har brug for at hænge din monitor et 
sted hvor der ikke står et bord, kan du med fordel 
hænge den på væggen.

VÆG

Med en monteringsløsning fra Newstar kan du 
også montere din skærm i loftet. Så kan den 
hænge frit i rummet.

LOFT

Få en fritstående og fleksibel løsning til at stå på 
gulvet, og ryk din monitor efter behov.

GULV



Videokonferenceløsninger

Med et ADisplay alt-i-et-videokonference-system kombinerer vi brugervenlighed med 
krystalklare 4K billeder, kraftfuld lyd og et tidsløst tilpasset design. 

Hos ADisplay ved vi at tiden i mødelokalet skal benyttes optimalt. ADisplay hjælper 
dig med at holde forbindelsen og få mest mulig ud af videokonferencen på tværs 
af kontorer, landegrænser og uanset hvilken platform, der arbejdes med (Google 
Hangouts, Skype, Zoom mv.). Med ADisplay er man altid sikret en pålidelig Plug & Play 
løsning. 

4K Kamera
 Send video i 4K til de andre mødedeltagere. Kameraet har autofokus 
så du altid er sikret et helt klart billede og kan optage i 120°

Soundbar
Forbedrer lydoplevelsen med en soundbar. Højttaleren er Designet 
i et elegant design. Brug også soundbaren uden skærm - Der kan 
streames audio til soundbaren via Bluetooth.

Trådløs streaming
Slip for kabler - Stream billede til din ADisplay storskærm vha. en 
trådløs streaming enhed som Airtame eller EZCast, 



Sennheiser SP 30 er trådløse, kompakte, transportable speakerphones 
til konferencer med op til 8 deltagere. Det er muligt at starte et 
konferencekald hvor som helst og når som helst. 

SP 30 kommer i et let og praktisk design med Bluetooth® eller USB-C-
plug’n’play og multi-point connectivity med op til tre enheder, hvilket 
gør den ideel til spontane telefonmøder på farten og samtidig særdeles 
velegnet som et fælles arbejdsværktøj i både små og mellemstore 
mødelokaler. 

SP 30 sikrer en enestående tale- og lydoplevelse, hvad enten den skal 
bruges til telefonmøder eller afspilning af musik eller multimedier. Det 
skyldes, at den er udstyret med to støj- og ekkoreducerende mikrofoner 
med stor rækkevidde og en højttaler med ultra-lav forvrængning og klar 
stemmegengivelse. 

Den integrerede Voice Assistant, der aktiveres med et enkelt klik, gør den 
nem at bruge.

Den trådløse speakerphone leveres i to modeller, SP 30 og SP 30 +.  SP 
30 + fås med BTD 800 USB-donglen, der giver en hurtig Bluetooth®-
forbindelse til pc og Mac.

Trådløse speakerphones



RUMLØSNINGER 
MED LOGITECH TAP.

RALLY - DE ER HER ALLE SAMMEN.

Logitech Tap indeholder funktioner som integreret kalender, start af 
møder med ét tryk, hurtig indholdsdeling og standbyfunktion. Enheden 
er forudkonfigureret med software fra Google, Microsoft eller Zoom. Alle 
Logitech Room-løsninger har alt hvad du behøver: En Tap-kontrolenhed, 
en kompakt computer, kabler til montering i væggen samt et Logitech 
MeetUp- eller Rally-konferencekamera.

Logitech Rally giver video i studiekvalitet, krystalklar stemmegengivelse, 
har RightSense™-automatik og kan anvendes sammen med 
videokonferencesoftware der understøtter USB-enheder, herunder Google 
Hangouts Meet, Microsoft Skype® for Business, Microsoft Teams og 
Zoom. Rally anvender et modulært opbygget lydsystem og et fleksibelt 
kabelføringskoncept, så det kan nemt skaleres til mellemstore og store 
mødelokaler.



Infostand
Giv dine kunder den information de søger 
med en ADisplay® Infostand, såsom et 
interaktivt kort over et område/en 
butik, prisoversigt for varer, anden 
praktisk information eller noget 
helt andet.
Infostanderen er også perfekt 
til at afspille reklamer.

Med sit elegante og stilrene design er det 
transportable ADisplay® LCD skilt en sikker 
måde at fange dine kunders opmærksomhed på.
Skiltet er godt egnet til reklamebilleder, 
-videoer, slideshows, praktisk information og 
meget mere.

Fås i størrelserne 32”, 49” & 55”

Fås i størrelse 43”

Opløsning Full HD ( 1920 × 1080 ) 

Display Samsung/LG Grade A+ 
(Hærdet glas)

Betragtningsvinkel 178/178º

Materiale/finish Sortlakeret metal

Brightness 450 nits

I/O porte HDMI, VGA, USB

Dimensioner 1300 (H) × 580 (B) × 37 (D) mm.

Specifikationer

Opløsning Full HD ( 1920 × 1080 ) 

Display Højkvalitets anti-glare touchskærm
10 punkts multitouch

Specifikationer Intel® Core™ i3 CPU, 4 GB RAM &  
500 GB HDD lagring

System Android / Windows

Materiale/finish Hvidlakeret metal

I/O porte RJ45, WIFI, USB, HDMI, VGAv

Basis konfiguration



EZCast er et godt alternativ til andre casting devices.
Med EZCast kan du caste fra dit device/PC med minimal konfiguration til 
en hver anden skærm.

Forbind trådløst din computer eller tablet til EZCast og 
stream fra dit device til en anden skærm.

Mirroring

EZChannel
Lav en playliste med dine ynglings videoer fra 
YouTube, Facebook, Vimeo m.m. og afspil dem fra ét 
sted.

Stream fra flere devices
Med EZCast kan du streame fra op til fire devices til 
samme skærm på samme tid. Med split screen får du 
hurtigt et overblik.

Nem opsætning
Par enhederne og du er klar til at caste i løbet af 
kort tid. Download EZCast app’en og få endnu flere 
features. EZCast fungerer med Chromecast, Airplay og 
Miracast. 



Video Wall

Med ADisplay® Video Wall kan du vise et langt større billede eller film på 
én gang. Sammensæt flere skærme så de danner én stor samlet skærm. 
Rammerne mellem skærmene er ultratynde, hvilket giver en bedre 
oplevelse af billedet, der præsenteres. Skærmene er med Full HD opløsning 
og giver knivskarpe billeder med super klare farver og endnu mere liv. Slip 
kreativiteten løs og præsenter det på en ADisplay® Video Wall.

Display LED Wall

ADisplay® LED Wall er en anden mulighed for at vise et større billede. 
Sammensæt panelerne, helt uden rammer,og få et flot stort billede. 
Med LED paneler er der ingen  begrænsninger for hvor mange du kan 
sammensætte. Vi leverer alt hvad du skal bruge i en komplet løsning. 
ADisplay® LED Wall kan bruges både inden- og udendørs.

*Fås med og uden touch



Tilbehør

Mobil stand
Mobil stand

med fikseret højde

Vægophæng
Solidt ophæng til ADisplay®

OPS PC
ADesk® OPS PC, det perfekte match 

til ADisplay Value Touch. Kommer 
med sidste nye teknologi og 
skræddersyes efter behov.

ADesk® Mini PC
Kraftig Mini PC i den mindste 

formfaktor. Perfekt til brug 
med ADisplay® skærme

EZcast
Med EZCast kan du caste fra dit device 

med minimal konfiguration til en hver 
anden skærm.

ADesk® Video Wall PC
Lille PC med 4 DisplayPorte 

og GeForce® GTX 950

Soundbar
Soundbar med bluetooth 

til ADisplay® skærme

Motoriseret mobil stand
Mobil stand med motoriseret 

højdejustering

Motoriseret tilt stand
Mobil stand med motoriseret 

højde- og tiltjustering



Specifikationer

Model 7501-4KT 8401-4KT

Dimensioner (B × H × D) 1840 × 1085 × 127 mm 2065 × 1222 × 125 mm

Vægt 96 Kg 114 Kg

Displaytype LED LED

Touchområde 80” 90”

Displaystørrelse 75” 84”

Opløsning  4K Ultra HD (3840 × 2160) @60Hz

Betragtningsvinkel 178º

Panelfabrikant Samsung Commercial Samsung/LG Commercial

Brightness 450 cd/m2 350 cd/m2

Touchpunkter 10

Touchredskaber Finger eller ethvert andet pegeredskab

Inputs 4 x HDMI, VGA, Component, RF, RS-232, USB

Interne speakers 15 W × 2

Soundbar Option

Beslag VESA 456mm x 400mm VESA 625mm x 400mm

Tilbehør HDMI-/USB kabel, USB forlængerkabel, Stylus pen, Rengøringsklud, fjernbetjening

Støjniveau < 40 dB ved 25ºC

Styresystem/Software Ingen

Netværk N/A

Strømforbrug (Max./typisk) 420 W/390 W 470 W/430 W

Driftbetingelser 5ºC - 35ºC

Emballagedimensioner 2050 × 1190 × 380 mm 2200 × 1350 × 420 mm

Pakket vægt 117 Kg 134 Kg

Garanti 2 års garanti

ADisplay Classic modeller

Classic 75
Classic 84”



Model 75010-4K 86010-4K 98011-4K

Dimensioner (B × H × D) 1735 × 1026 × 96 mm 1918 × 1122 × 71 mm 2199 × 1253 × 100 mm

Vægt 40 Kg 80 Kg 97 Kg

Displaytype LED LED LED

Touchområde Uden touch

Displaystørrelse 75” 86” 98”

Opløsning 4K Ultra HD (3840 × 2160) @60 Hz

Betragtningsvinkel 178º

Panelfabrikant A-Grade OEM LG

Brightness 450 cd/m2 350 cd/m2 500 cd/m2

Touchteknologi Ingen Touch

Touchredskaber  Ingen touch

Inputs 3 × HDMI, S/PDIF, AV-out, AV-in, 4 × USB, 1 × RS-232, 1 × RJ45 LAN

Interne speakers 10 W × 2 10 W × 2 20 W × 2

Soundbar Option

Beslag VESA 600 x 400 mm VESA 700 x 400 mm VESA 800 x 400 mm

Tilbehør Fjernbetjening

Støjniveau < 40 dB ved 25ºC

Styresystem/Software  Integreret Android

Netværk WiFi

Strømforbrug (Max./typisk) 320 W 500 W < 540 W

Driftbetingelser 5°C - 35°C

Emballagedimensioner 2254 × 1320 × 320 mm 2210 × 1480 × 400 mm 2525 × 1870 × 435 mm

Pakket vægt 57 Kg 115 Kg 151 Kg

Garanti 2 års garanti mulighed for 5 år

ADisplay® Value LED modeller

Value LED 98 “
Value LED 86”Value LED 75”

*3D Gesture, 3D Scanning og ansigtgenkendelse

Value LED 98”



55010-4KT 65010-4KT 75010-4KT 86010-4KT 98011-4KT

1295 × 803 × 107 1511 × 887 × 122 mm 1737 × 1055 × 111 mm 1977 × 1190 × 97 mm 2248 × 1344 × 120 mm

44 Kg 52 kg 63 Kg 89 Kg 142 Kg

LED

55” 65” 75” 86” 98”

55” 65” 75” 86 98”

4K Ultra HD (3840 × 2160) @60 Hz

178º

A-Grade OEM

350 cd/m2 350 cd/m2 400 cd/m2 350 cd/m2 500 cd/m2

IR og Optisk, 10 punkts multitouch

Finger eller ethvert andet pegeredskab

3 × HDMI, 2 × UHD, 1 × VGA, 1 × PC audio, 2 × touch USB, 1 × RS-232, 1 × RJ45 LAN, 1 x JAE til OPS PC

10 W × 2

Option

 VESA VESA VESA 600 x 400 mm VESA 700 x 400 mm VESA 700 x 400 mm

Remote, 2 × Styluspen, 1 x HDMI kabel(3m), 1 x USB kabel (3m), Manual

< 40 dB ved 25ºC

Android / Tavlefunktion, EShare, Medieafspiller, Browser

WiFi

<130W <200W <310W 500W 540W

5ºC - 35ºC

1530 × 935 × 260 mm 1765 × 1165 × 320 mm 1990 × 1165 × 350 mm 2200 × 1490 × 390 mm 2525 × 1870 × 435 mm

54,5 Kg 66,5 Kg 80,5 Kg 145 Kg 195 Kg

2 års garanti mulighed for 5 år

Value Touch 86”

ADisplay® Value Touch modeller

Value Touch 75”Value Touch 65”Value Touch 55”
Value Touch 98”



Distributer, Nordic region:

AV Distribution A/S
Møllevangen 14

7550 Sørvad
Denmark

adisplay.dk
+45 9613 0000
salg@avd.dk

***Der tages forbehold for ændring af specifikationer og trykfejl.

For at kompensere for den CO2 udledning, som ethvert elektronisk 
produkt udleder fra det produceres til det skrottes, så har vi valgt at indgå 
samarbejde med non-profit organisationen One Tree Planted, om at
plante træer i regnskoven i Amazonas.

Fremadrettet vil vi, uden omkostninger, donere 10 træer pr. solgt ADisplay 
skærm. Vi giver et certifikat med hvert køb, hvis dette ønskes.


