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INTRODUCTIE

Legamaster – INTRODUCTIE

Zakelijke oplossingen 
Onbeperkte mogelijkheden

Onderwijssector 
Geschikt voor de toekomst

Verander onderwijsmaterialen in een interactieve ervaring met een 

hoge impact. Legamaster biedt u interactieve oplossingen die u 

aan de behoeften van uw eigen school kunt aanpassen. Duurzaam, 

ongecompliceerd en absoluut efficiënt.

U kiest zelf de bediening: ofwel met uw vinger, een marker, een stylus 

of een ander penvormig voorwerp. Legamaster biedt multi-touch 

oplossingen die meerdere aanrakingen tegelijk met de bediening 

van uw keuze toestaan. Zo creëert u een spontane interactie die een 

krachtige bijdrage levert aan het doel van uw les.

U hoeft geen ICT-expert te zijn om onze interactieve oplossing te 

bedienen. Integendeel, dankzij de intuïtieve en duidelijk ingedeelde 

bediening werkt alles op een logische manier. Zodat u zich kunt 

concentreren op het delen en ontwikkelen van content. De aandacht 

verschuift naar betrokkenheid en informatie wordt inspiratie. Iedereen 

profiteert van een rijkere ervaring.

Kantoren zijn er in allerlei verschillende maten, indelingen en omgevingen. 

Of u nu een brainstormingsessie, een dagstart of een videoconferentie 

houdt, de oplossingen van Legamaster ondersteunen u bij zelfs de kleinste 

details. Van een uitstekend digitaal beeld tot het gemak van een digitaal 

beschrijfbaar oppervlak.

De veelzijdigheid van de hoogwaardige interactieve oplossingen biedt u als 

gebruiker talloze belangrijke voordelen. Onze producten ondersteunen uw 

verhaal, of dat nu creatief, inspirerend of op samenwerking gericht is.  

De mogelijkheden zijn onbeperkt.
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Onze verkoopteams informeren 
u graag over de mogelijkheden. 
Zij kunnen u verdere informatie 

geven en kunnen uw vragen 
over interactieve producten 

beantwoorden.

U kunt ons 24 uur per dag 
bereiken op  

www.legamaster.com

Het Legamaster-assortiment wordt doorlopend aangepast en uitgebreid. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om het assortiment, de materialen en het ontwerp aan 
te passen en om de leverbare kleuren en afmetingen te wijzigen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten.

Om overtuigend te zijn, moet een 
boodschap helder en overzichtelijk 

worden gepresenteerd. Voor efficiënte 
communicatie moet een totaalbeeld 

worden gegeven. Dankzij ons uitgebreide 
assortiment, uiterst praktische en 

weldoordachte producten is Legamaster, 
dé naam op het gebied van professionele 
visuele communicatie, erin geslaagd om 
een positie op de markt te verwerven.

Heeft u hulp nodig om de ideale interactieve  
oplossing van Legamaster te vinden?

Legamaster biedt u de juiste 
oplossing voor elke situatie.
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e-Screen

Legamaster – e-SCREEN XTX-UHD

e-Screen XTX-UHD
Werk zonder enige beperking: met de all-in-one touchscreen-oplossing

Onbeperkte veelzijdigheid 

Een touchscreen is een van de meest veelzijdige hulpmiddelen voor 

vergaderruimtes. Het is zowel een dynamisch presentatiemiddel, net als 

een whiteboard waarop u kunt schrijven en tekenen, als een statisch 

scherm waarop u presentaties, films en afbeeldingen kunt tonen. 

Daarnaast is het door de geïntegreerde videoconferencing-apparatuur 

tevens een perfect hulpmiddel voor gesprekken met personen buiten de 

vergaderruimte.

Energizer

De veelzijdigheid van het scherm biedt de gebruiker een groot aantal 

belangrijke voordelen. Presenteren, schrijven en tekenen op het scherm 

zijn actieve processen en geven de spreker meer energie. Telkens wanneer 

u naar het e-Screen loopt, krijgt u nieuwe energie. De combinatie van 

het intuïtieve XTX-scherm en de Flipbox-software (zie blz. 17 voor meer 

informatie) maakt navigatie gemakkelijk en comfortabel. Dit helpt u uw 

verhaal effectief te vertellen en uw boodschap duidelijk over te brengen. 

De e-Screens in deze serie ondersteunen uw verhaal, of dat nu creatief, 

inspirerend of op samenwerking gericht is. De mogelijkheden zijn 

onbeperkt. 

Geen grenzen

Videoconferencing is in veel sectoren al snel de norm geworden. 

Met het XTX-scherm is het nu makkelijker dan ooit om met partners, 

klanten en collega’s over de hele wereld te communiceren. Deze 

onbeperkte all-in-one oplossing heeft geïntegreerde camera’s, een 

microfoon en voor conferencing aangepaste luidsprekers. 

De technologie voldoet aan de vereisten voor hoogwaardige 

videoconferencing, zodat u zich kunt concentreren op het uitwisselen  

van ideeën en informatie zonder aandacht aan de technische aspecten  

te besteden. 

Toegang tot alle functies

Naast alle geïntegreerde opties die u bij uw dagelijkse besprekingen 

ondersteunen, is ook het XTX-scherm uitgerust met allerlei slimme 

functies. Dankzij duidelijke knoppen aan de zijkant, zoals een aan/uit-

knop, kunnen zelfs minder ervaren gebruikers direct aan de slag. 

Beter nog, de knoppen worden overbodig wanneer er op het scherm 

geschreven of getekend wordt. U kunt het bijvoorbeeld met uw vingertop 

bedienen en er met een zeer dunne stylus op schrijven. En om uw 

geschreven notities te wissen, hoeft u er alleen maar met uw hand over 

te vegen. Dit alles kan intuïtief worden gedaan, zonder een knop aan 

te raken. Profiteer van al deze functies en geniet van de onbeperkte 

mogelijkheden.  

Voor uw gemak heeft Legamaster ook een XTX-bundel samengesteld, 

die bestaat uit een e-Screen XTX-UHD en een OPS-computer waarop 

Windows 10, Office 2019 en Flipbox-software is geïnstalleerd.

Zie bijlage voor referentienummers en productspecificaties, pagina 40.

ULTRAHD
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e-Screen

Ultra HD/4k
resolutie

Laag  
energieverbruik

LESS POWER
USAGE

Geïntegreerd luidspreker-
systeem voor  

videoconferenties

Automatische  
helderheidsafstelling

Constructie zonder  
ventilator

Ultraslank  
ontwerp

Anti-reflectie  
glas

OPS-slot 
Unieke EasyFix©- 

montagesystemen

e-Screen XTX

InGlass™ actief touchsysteem

Extreem snel en nauwkeurig met 20 multi-touch punten. U kunt het met uw vingertop bedienen en er met een zeer dunne stylus 

rechtstreeks op schrijven. En om uw geschreven notities te wissen, hoeft u er alleen maar met uw hand over te vegen.  

Allemaal intuïtief en zonder een knop aan te raken.

Microfoon

Hoogwaardig geïntegreerd vier-kanaals microfoonsysteem voor  

helder geluid tijdens uw vergaderingen. De akoestische echo- en 

ruisonderdrukking elimineert storing uit de omgeving en zorgt voor  

een duidelijk hoorbaar geluid. 

Geïntegreerde 

camera’s

Ideaal voor uw 

videoconferen-

ties met de geïn-

tegreerde linker- 

en rechtercamera 

in Full-HD. De 

brede hoek 

creëert een  

natuurlijk beeld. 

Makkelijk 

toegankelijk

Voor uw gemak 

zit aan de 

zijkant van het 

scherm een USB 

3.0-poort naar 

OPS PC, zodat 

de computer 

makkelijk 

toegankelijk is.

Stereo geluidssysteem

Geïntegreerd stereo geluidssysteem dat is aangepast 

voor videoconferenties. Het naar voren gerichte 

systeem maakt het scherm perfect voor open 

kantooromgevingen omdat het geluid naar het publiek 

wordt gericht.

Geïntegreerde  
groothoekcamera‘s  

in Full HD

Vier-kanaals  
microfoonsysteem

Multi-touch:
InGlass™ actief touch  

systeem

MULTITOUCH
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e-Screen

Legamaster – e-SCREEN PTX-UHD

e-Screen PTX-UHD
De ultieme presentatie ervaring

Kantoren hebben de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. 

Moderne materialen, goed ontworpen kantoorapparatuur en 

vergaderruimtes van de juiste afmetingen worden steeds belangrijker 

en zetten zelfs een nieuwe norm. Uit cijfers blijkt dat werknemers beter 

samenwerken als ze over de juiste faciliteiten beschikken en in een 

omgeving werken waarin ze zich op hun gemak voelen. Dat levert betere 

teamresultaten en positieve uitkomsten van hun inspanningen op. 

De PTX-serie e-Screens speelt in op deze kantoortrends door 

een ultraslank assortiment dat alle moderne werktechnieken en 

vergaderruimtes ondersteunt. De grotere schermformaten (98 inch) zijn 

bijvoorbeeld perfect voor gebruik in grote vergaderruimtes of voor de 

hogere eisen die voor veeleisende ruimtes zoals showrooms gelden. De 

beeldschermen met kleinere afmetingen zijn geschikt voor gebruik in 

kleinere vergaderruimtes of ‚huddle spaces‘.

Kortom, het gemak dat deze schermen bieden stelt in elke omgeving 

tevreden, ongeacht afmetingen. 

Tijdens het gebruik van de PTX heeft u het gevoel door een raam te kijken 

in plaats van een digital scherm. Dit is te danken aan de hoge resolutie 

die een betere definitie en helderheid voor een realistischer en levendiger 

beeld creëert. 

 

Bij het ontwerp is niet alleen aan de visuele beeldweergave gedacht, 

maar ook aan nieuwe mogelijkheden voor de gebruiker. Het beeldscherm 

nodigt u namelijk uit om inhoud uit meerdere bronnen tegelijk weer 

te geven. Dat maakt de weergave niet alleen letterlijk breder, maar 

stimuleert ook de creativiteit en samenwerking. Alle deelnemers, zowel 

binnen als buiten de ruimte, kunnen eenvoudig aanvullende en levendige 

inhoud delen. Dit creëert een omgeving waar elke bijdrage welkom is.

De PTX-touchscreens worden instinctief en intuïtief bediend. Behalve 

dat ze er indrukwekkend uitzien en uw presentaties er meteen 

uitspringen, voelt de schermbediening zeer natuurlijk aan. Door de 

geavanceerde technologie (infrarood) van het beeldscherm is het 

gebruik ongecompliceerd: u kunt direct aan de slag zodra uw computer 

is opgestart. Kalibratie is niet nodig. Het scherm reageert nauwkeurig 

en snel op elke aanraking, zoals een stylus, vinger of ander penvormig 

voorwerp. Dankzij de multi-touchcapaciteiten van het scherm wordt 

interactie gestimuleerd. Zo kunt u tegelijkertijd met meerdere personen 

in een document of presentatie aantekeneningen maken. De PTX-serie 

beeldschermen voelt zich in elke moderne kantooromgeving thuis en 

ondersteunt de gebruiker zo optimaal en natuurlijk mogelijk.

Zie bijlage voor referentienummers en productspecificaties, pagina 42.

ULTRAHD
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Multi-touch: Geavanceerde 
Zero Parallax™ infrarood 
touch-screen technologie

MULTITOUCH

Ultra HD/4k  
resolutie

Laag  
energieverbruik

LESS POWER
USAGE

Geïntegreerd hoogwaardig 
luidsprekersysteem

Voor onafgebroken  
professioneel gebruik  

(24/7)

24/7

 Automatische  
helderheidsafstelling

 3 mm Anti-reflectie glas 
met Anti Fingerprint  

coating (98”)

Constructie zonder  
ventilator

Ultraslank  
ontwerp

 1,9 mm met ionen gehard 
glas met Anti-reflectie glas

(58”-85”)

OPS-slot 
Unieke EasyFix©- 

montagesystemen

Flipbox Software Suite
Flipbox vereenvoudigt het gebruik van uw touchscreen. Alle vooraf 
geinstalleerde elementen worden direct na inschakeling van het 
scherm weergegeven. Ze verwijzen u door naar de meest gebruikte 
elementen van het touchscreen, zoals browsen op het internet, 
een videoconferentie starten of een zoekopdracht uitvoeren op uw 
bedrijfsnetwerk. Het touchscreen kan niet alleen intuitief door u en 
uw collega‘s worden bediend, maar ook door uw gasten; zij kunnen 
eenvoudig hun laptop of USB-stick verbinden om het scherm te 
gebruiken. Dit zorgt ervoor dat uw scherm een veilige werkomgeving 
biedt aan alle gebruikers. Zie pagina 16 voor meer informatie.

Ergonomic Stylus
De nauwkeurige 
en exacte stylus is 
voorzien van een 
ergonomische greep
voor uiterste 
aanraakprecisie. 
Noteer al uw 
ideeën, annotaties 
en aantekeningen 
met gemak op het 
touchscreen zonder 
het risico op krassen 
op het oppervlak. 
Met de stylus neemt 
u bovendien de 
belasting op de 
vingers weg. Voor 
meer informatie zie 
pagina 32.

Wandmontagecomponent
Voor veilig en ergonomisch gebruik van uw e-Screen 
monitor raden wij u aan deze te monteren met gebruik van 
een Legamaster FLEX-montagesysteem. U kunt kiezen uit 
systemen met vaste of verstelbare hoogte in verrijdbare, 
wand- of kolomconfiguratie. Zie pagina 20-23 voor meer 
informatie.

Stel je eigen interactieve Legamaster opstelling samen.
e-Screen PTX-UHD
Speelt in op de huidige kantoortrends door een ultraslank assortiment dat alle moderne werktechnieken en vergaderruimtes ondersteunt. De grotere 
schermformaten (98“) zijn bijvoorbeeld perfect voor gebruik in grote vergaderruimtes of voor de hogere eisen die voor veeleisende ruimtes zoals 
showrooms gelden. De beeldschermen met kleinere afmetingen zijn geschikt voor gebruik in kleinere vergaderruimtes of ‚huddle spaces‘. Voor meer 
informatie zie pagina 42.
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e-Screen

STX e-Screen
Een bijzonder gedetailleerd beeld

De geheel nieuwe e-Screens in de STX-serie zijn de perfecte partner voor 
elke zakelijke situatie, of u nu ideeën presenteert, via videoconferencing 
met een teamlid op een andere locatie overleg wilt plegen, of met een 
groep mensen moet samenwerken. De ultramoderne schermtechnologie en 
het bijzonder nauwkeurige touchsysteem garanderen dat u het meeste uit 
uw activiteiten haalt!

De e-Screens in de STX-series zijn ontwikkeld met het oog op zakelijke 
gebruikers. Dankzij de uitgebreide bedieningsopties en het minimalistische 
design passen deze schermen perfect in elke AV-installatie. Vaak is ICT-
beveiliging een cruciaal element voor zakelijke gebruikers.

Een bijzonder gedetailleerd beeld. De schermen in de STX-serie bieden 
een kristalhelder, hoogkwalitatief en haarscherp beeld in Ultra-HD resolutie 
om uw publiek te imponeren en stelt u in staat om tot 400% meer data op 
uw scherm weer te geven vergeleken met een Full HD-scherm.

Perfecte weergave. Mis geen enkele knop of schuifbalk wanneer u op 
het scherm werkt. Het optisch verlijmde scherm elimineert de luchtspleet 
die in conventionele touchscreens wordt aangetroffen en dankzij de 
afwezigheid van een parallax-effect bent u verzekerd van een ongekende 
nauwkeurigheid van de aanrakingen. Deze technologie verbetert bovendien 
de lichttransmissie van het scherm en elimineert spiegeling in het scherm, 
wat resulteert in een veel helderder en duidelijker beeld.

Uiterst precies. De multitouch-technologie van de STX-serie kan worden 
gebruikt met passieve aanwijsmiddelen zoals een vinger of met de 
zeer dunne en precieze stylus. En daarnaast biedt de optionele driver 
objectherkenning voor Windows 10-computers. Dit stuurprogramma stelt u 
in staat om de software met uw vingertoppen te bedienen en met de stylus 
op het scherm te schrijven. En om het scherm perfect schoon te maken, 
hoeft u er alleen maar met uw handpalm over te vegen. Het wordt allemaal 
intuïtief gedaan, zonder ook maar één knop aan te raken.

Past overal. Het duurzame, ultraslanke design van de STX-serie creëert 
een onopvallend, minimalistisch en professioneel scherm dat in elke 
vergaderruimte, huddle room, kantoortuin of welke andere werkomgeving 
dan ook past.

Afstellen en aanpassen. De ingebouwde automatische helderheidssensor 
garandeert een optimaal en comfortabel beeld onder alle 
lichtomstandigheden en verlaagt het energieverbruik aanzienlijk.

Makkelijk te monteren. Dankzij de unieke EasyFix-montageoplossingen 
zijn accessoires zoals de regelknop van de elektrisch in hoogte verstelbare 
oplossingen van Legamaster, het Legamaster actieve geluidssysteem en de 
camera voor videoconferencing in een handomdraai gemonteerd. Dankzij 
het EasyFix-kabelbeheersysteem kunnen kabels makkelijk worden bevestigd 
en netjes langs de achterkant van het scherm worden omgeleid.

Houd alles onder controle. De schermen in de STX-serie worden vaak 
aangesloten op regelsystemen voor eenvoudige bediening van de hele 
installatie en het op afstand bedienen en monitoren van de AV-apparatuur 
van eindgebruikers. De schermen in de STX-serie zijn bijzonder veelzijdig, 
want ze hebben zowel een RS-232-poort als een Ethernet-optie om de 
schermen op uw regelsysteem aan te sluiten.

Licht is goed. De geavanceerde technieken die bij de productie van het 
scherm worden gebruikt, en het feit dat het dekglas slechts 2 mm dik 
is, resulteren in een scherm dat 30% lichter is dan conventionele grote 
touchscreens. Dit verkleint niet alleen de milieu-impact, maar vereenvoudigt 
bovendien de installatie en maakt het makkelijker om het scherm te 
verplaatsen als het op een mobiel onderstel is gemonteerd.

Zie bijlage voor referentienummers en productspecificaties, pagina 44.
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e-Screen

Legamaster – e-SCREEN STX 

Stel je eigen interactieve Legamaster opstelling samen.
e-Screen STX

Interactieve producten worden steeds meer de norm in vergaderruimtes, conferentiezalen, klaslokalen en op kantoor.  

De touchscreens van de STX-serie e-Screens bieden hoogkwalitatieve beelden in Full-HD en Ultra-HD, zodat u uw ideeen 

haarscherp kunt presenteren. Voor meer informatie zie pagina 44.

Flipbox Software Suite

Flipbox vereenvoudigt het gebruik van uw touchscreen. Alle 

vooraf geinstalleerde elementen worden direct na inschakeling 

van het scherm weergegeven. Het touchscreen kan ook intuitief 

door uw gasten worden bediend, zij kunnen eenvoudig hun 

laptop of USBstick verbinden om het scherm te gebruiken.  

Dit zorgt voor een veilige werkomgeving. 

Zie pagina 16 voor meer informatie

SP3700B Active Sound 

System

Maak een grote indruk met uw 

presentatie. Met dit systeem, 

ontworpen voor gebruik in 

ruimtes tot 120 m2, stelt u 

het geluid moeiteloos in met 

een afstandsbediening of met 

het bedieningspaneel op het 

systeem.  

Voor meer informatie zie 

pagina 32.

Elektrisch in hoogte verstelbaar 

verrijdbaar onderstel

Voor veilig en ergonomisch gebruik van uw 

e-Screen monitor raden wij u aan deze te 

monteren met gebruik van een Legamaster 

FLEX-montagesysteem. U kunt kiezen uit 

systemen met vaste of verstelbare hoogte in 

verrijdbare, wand- of kolomconfiguratie. Zie 

pagina 20-23 voor meer informatie.

Geavanceerde infrarood 
touch-technologie

MULTITOUCH

 Laag energieverbruik

LESS POWER
USAGE

 Ingebouwde speakers

Voor professioneel  
gebruik (16/7)

16/7

 Automatische  
helderheidsafstelling

 Constructie zonder  
ventilator

Ultra-slank ontwerp

Anti-reflectie glas

Unieke EasyFix© montage 
oplossingen

Ultra HD/4k  
resolutie

High precision natural 
writing

Optical Bonding
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e-Screen

Legamaster – e-SCREEN ETX 

e-Screen ETX
Intensieve interactiviteit voor een rijkere ervaring

Verander een gewone vergadering, onderwijsmaterialen of presentatie in 

een indrukwekkende interactieve ervaring met de ETX-serie touchscreens. 

Hoewel de technologie zeer geavanceerd is, is dat slechts één van de 

kenmerken van deze e-Screens. Ze veranderen de aandacht van uw 

publiek namelijk in betrokkenheid, en informatie in inspiratie. Zo wordt de 

ervaring voor iedereen intenser.

De e-Screens in de ETX-serie bieden gebruikers optimale flexibiliteit. 

Om te beginnen kan het scherm worden gebruikt zonder een computer 

aan te sluiten. De optionele Android-module transformeert het scherm 

in een flexibel en gebruiksvriendelijk interactief apparaat waarmee 

allerlei verschillende Android-apps rechtstreeks op het scherm kunnen 

worden uitgevoerd. Daarnaast ondersteunt het ook alle algemene 

besturingssystemen en via de OPS-sleuf kan zelfs een computer worden 

geïntegreerd om een complete en kant-en-klare oplossing voor elke 

situatie te creëren.

Het beeld van het ETX e-Screen is vanuit elke gezichtshoek optimaal 

dankzij de anti-reflectie coating en een ingebouwde automatische 

helderheidssensor. Aangevuld met de visuele impact van beelden in  

Ultra-HD overtreft de ETX-serie al uw verwachtingen.

Het scherm kan met een vinger, marker, stylus of ander penvormig 

voorwerp worden bediend, en biedt een multi-touch functionaliteit met 

maximaal 32 aanrakingen tegelijk. Zo creëert u mogelijkheden voor 

spontane interactie om het doel van uw sessie kracht bij te zetten. De 

nieuwe geavanceerde, hoge-precisie infrarood touchscreentechnologie 

kan zelfs kleine objecten van slechts 3 mm detecteren. Dit maakt het 

mogelijk om zeer precieze tekeningen en annotaties te maken.

U hoeft geen ICT-expert te zijn om een ETX e-Screen te bedienen. 

Integendeel, dankzij de intuïtieve en duidelijk ingedeelde regelknoppen en 

het gebruiksvriendelijke schermmenu werkt alles op een logische manier.

32-punts multi-touch:
Geavanceerde infrarood  

touch-technologie

MULTITOUCH

Laag energieverbruik

LESS POWER
USAGE

Ingebouwde speakers
Automatische  

helderheidsafstelling

Constructie zonder  
ventilator

Zie bijlage voor referentienummers en 

productspecificaties, pagina 46.

Ultra HD/4k  
resolutie

High precision natural 
writing

Android optional
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Zijpanelen voor de ETX-serie e-Screens

Combineer het gebruik van een ETX-beeldscherm met het gemak van een whiteboard door zijpanelen 

aan uw ETX-beeldscherm toe te voegen. Zo kunt u tijdens uw presentatie of les snel een marker 

pakken en iets tekenen, schetsen of schrijven. U kunt 2 of zelfs 4 zijpanelen aan uw ETX-beeldscherm 

bevestigen om een groot schrijfoppervlak te creëren als middelpunt van de ruimte. De ETX-zijpanelen 

zijn verkrijgbaar met een schrijfoppervlak van hoogwaardig gelakt staal en geëmailleerd staal. Voor meer 

informatie zie pagina 63.

e-Screen ETX

Wilt u graag inhoud 

delen en ontwikkelen 

met een hoogwaar-

dig interactief touch-

screen? Dan is de 

ETX-serie e-Screens 

een ideale oplossing.

Voor meer informatie 

zie pagina 46.

Stel je eigen interactieve Legamaster opstelling samen.

SP3700B Active Sound System

Maak een grote indruk met uw 

presentatie. Met dit systeem, 

ontworpen voor gebruik in 

ruimtes tot 120 m2, stelt u het 

geluid moeiteloos in met een 

afstandsbediening of met het 

bedieningspaneel op het systeem.  

Voor meer informatie zie  

pagina 32.

Kolommensysteem met elektrische 

hoogteverstelling

Voor veilig en ergonomisch gebruik van uw e-Screen 

monitor raden wij u aan deze te monteren met 

gebruik van een Legamaster FLEX-montagesysteem. 

U kunt kiezen uit systemen met vaste of verstelbare 

hoogte in verrijdbare, wand- of kolomconfiguratie. 

Zie pagina 20-23 voor meer informatie.
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e-Board

PROFESSIONAL e-Board Touch
Het hoofdingrediënt voor een complete oplossing

Minimale systeem-vereisten:

■ Alle besturingssystemen

   - Ten minste een Pentium Celeron 

 333MHz processor

	   - Ten minste 1024x768 resolutie (77“)  

 en 1280x800 resolutie (87“)

■  Wordt geleverd met:

  - USB-kabel, 3m

  - Voedingseenheid

  - Stroomsnoer

  - Pennengoot (20cm)

  - Wandmontagepakket

  - Installatie-instructies op cd

  - Chalkbox basis software

  - Easiteach software 

 - 1 Legamaster ergonomic stylus

Geef uw lessen extra dimensie! Voor dagelijkse activiteiten wordt er steeds 

meer gebruik gemaakt van elektronische media. Onderwijsmaterialen bieden 

tegenwoordig interactieve ervaringen voor de volgende generatie, die helemaal 

gewend is aan al die technologie en is opgegroeid in een digitale wereld. 

Met de PROFESSIONAL e-Board Touch kunt u ze bijbenen, vooral omdat de 

technologie een zeer snel reagerend touch-oppervlak heeft dat soepel en 

natuurlijk aanvoelt, net als schrijven op papier. Het gebruik wordt nu nog 

eenvoudiger dankzij handige functies zoals handgebaren, die voor elke e-Board 

apart kunnen worden opgegeven. U bepaalt dus zelf hoe u uw bord bedient! 

U hoeft zich niet druk te maken over leerlingen die het bord eventueel 

beschadigen. Het oppervlak van geëmailleerd staal en de goede stabiliteit 

van het bord maken het geschikt voor speelse omgevingen zoals klaslokalen. 

Sterker nog, u kunt het gebruik van het bord zelfs aanmoedigen! In 

combinatie met een passende projector kunt u uw e-Board gebruiken om 

leerlingen actiever bij opdrachten in klasverband te betrekken. Kinderen 

leren spelenderwijs meer. Nog belangrijker is dat er veel meer interactie 

plaatsvindt tussen leerkracht en leerlingen. Daarnaast biedt dit bord u een 

ergonomisch voordeel. U kan het bord immers combineren met één van de 

FLEX-montagesystemen van Legamaster. Zo speelt de lengte van uw leerlingen 

helemaal geen rol en kan iedereen met gemak het bord bedienen. 

Combineer e-learning met offline onderwijsmethoden door zijpanelen aan uw 

e-Board toe te voegen – rasterborden voor wiskundelessen, een whiteboard 

voor schrijfopdrachten of zelfs groene borden voor hardnekkige krijtgebruikers. 

En met 2 jaar garantie op het Touch-systeem en maar liefst 25 jaar garantie op 

het bordoppervlak blijft er nog maar één risico over: namelijk dat u uw klas een 

bijzondere ervaring biedt.

Multi-touch:  
actieve optical-touch 

technologie

MULTITOUCH

Bordoppervlak van  
emailstaal

 25 jaar garantie op bordop-
pervlak, 2 jaar garantie op 

touch-systeem

GUARANTEE

Verkrijgbaar in de formaten 
77“ (4:3), 87“ (16:10) en 93“ 

(16:9)

Zie bijlage voor referentienummers en productspecificaties, pagina 48.



13

e-Board

Legamaster – PROFESSIONAL e-BOARD TOUCH 

Accessoire kit voor e-Board touch

Accessoire kit voor e-Board touch bevat alles 

wat je nodig hebt. De meegeleverde stylus 

geeft je de precieze touch met een natuurlijk 

schrijf gevoel. Met de board markers in 4 

kleuren schrijf je gemakkelijk jouw ideeën op 

en reinig je het oppervlak eenvoudig met de 

microvezel doek. Voor intensieve reiniging 

gebruik de Board Cleaner en de MagicWipe 

om de lastigste vlekken, zelfs permanente inkt, 

weg te vegen.

Art. no. 7-196900

Zie pagina 33 voor meer informatie.

Zijpanelen voor e-Board Touch 77“,  
87“ en 93“
U kunt kiezen uit een whiteboard met 
duurzaam geëmailleerd staal, een groen 
bord of een rasterbord. Alle zijpanelen zijn 
voorzien van een geëmalleeerd whiteboard 
oppervlak. Legamaster biedt 25 jaar garantie 
op alle zijpanelen bij gebruik in combinatie 
met andere Legamaster whiteboard 
accessoires. Voor meer informatie  
zie pagina 49.

FLEX-montagesysteem voor projectoren
Legamaster biedt uiteenlopende projectorarmen voor short-
throw en ultra-short-throw-projectoren. Voor meer informatie 
zie pagina 27.

SP3700B Active Sound System
Maak een grote indruk met uw presentatie. 
Met dit systeem, ontworpen voor gebruik in 
ruimtes tot 120 m2, stelt u het geluid moeiteloos 
in met een afstandsbediening of met het 
bedieningspaneel op het systeem.  
Voor meer informatie zie pagina 32.

Optioneel
Extra lange pennengoot,  
1 meter,
art.nr. 7-195511

Kolommensysteem met elektrische hoogteverstelling
Voor veilig en ergonomisch gebruik van uw e-Screen monitor raden wij u aan 
deze te monteren met gebruik van een Legamaster FLEX-montagesysteem. U 
kunt kiezen uit systemen met vaste of verstelbare hoogte in verrijdbare, wand- 
of kolomconfiguratie. Zie pagina 24-26 voor meer informatie.

Professional 
e-Board Touch 
Met de PROFESSIONAL 
e-Board Touch kunt 
u uw leerlingen 
bijbenen, vooral omdat 
de technologie een 
zeer snel reagerend 
touch-oppervlak heeft 
dat soepel en natuurlijk 
aanvoelt, net als 
schrijven op papier.  
Het gebruik wordt 
nu nog eenvoudiger 
dankzij handige 
functies zoals 
handgebaren, die 
voor elke e-Board 
apart kunnen worden 
opgegeven. U bepaalt 
dus zelf hoe u uw  
bord bedient! Voor 
meer informatie  
zie pagina 48.

Stel je eigen interactieve Legamaster opstelling samen.
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FLEX-PROGRAMMA

U heeft een glad projectieoppervlak nodig, maar dan van hoge kwaliteit 

en geschikt voor langdurig gebruik en perfecte projectie? De reeks 

projectieborden van Legamaster biedt een projectiebord voor elke 

toepassing. 

Het PROFESSIONAL projectiebord FLEX kan worden gebruikt voor projectie 

met een standaard AV-projector. Dankzij de emaillen stalen afwerking 

bent u verzekerd van een goede beeld- en contrastkwaliteit, dus geen 

“hotspots” bij projectie. Uw publiek zal u daar dankbaar voor zijn, omdat 

hun zicht hierdoor niet door de reflectie van de projectorlamp op het bord 

wordt verstoord; in plaats daarvan kunnen zij al hun aandacht tijdens de 

presentatie op het bord richten.

Voor projectie met interactieve multi-touch ultra-short throw projectoren, 

is het projectiebord FLEX voor interactieve projectoren de oplossing. 

Met zijn hybride emaillen stalen afwerking is dit bord een optimale, 

multifunctionele oplossing voor omgevingen waarin regelmatig zowel 

whiteboards als projectoren worden gebruikt. Dat maakt de ideale 

combinatie mogelijk van hoge kwaliteit projectie en schrijven met normale 

boardmarkers. 

Beide borden zijn voorzien van een aluminium frame, dat eenvoudig 

aan de wand kan worden gemonteerd met behulp van een aan het oog 

onttrokken bevestigingssysteem voor een moderne look. Montage van 

een optionele lange of korte pennengoot is heel eenvoudig en biedt 

extra gebruiksgemak. En met 25 jaar garantie van Legamaster op beide 

bordoppervlakken blijft er maar één risico over: namelijk dat u een 

geweldige presentatie geeft aan uw publiek.

Projectieborden FLEX
Goede beeld- en contrastkwaliteit voor langdurig gebruik

Zijpanelen voor het PROFESSIONAL Projectiebord FLEX. 

U kunt kiezen om duurzame, geëmalleerd stalen whitboard zijpanelen toe 

te voegen. Legamaster biedt 25 jaar garantie op alle zijpanelen bij gebruik in 

combinatie met Legamaster whiteboard accessoires.

Zijpanelen voor dit type bord kunnen alleen gemonteerd worden in 

combinatie met het kolommensysteem met elektrische hoogteverstelling 

7-195284-01 en 7-195284-02 (zie pagina 56).

Zie bijlage voor referentienummers en productspecificaties, pagina 60.

ART. NR. Zijpanelen PROFESSIONAL Projectiebord FLEX 87‘‘ 7-190039-01

Optioneel
eBeam Edge Plus met elektronische pen 

(stylus).

Zie pagina 29 voor meer informatie.
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Hoogwaardig,  
krasbestendig emaille  

projectieoppervlak

Hoogwaardig,  
krasbestendig emaille  

projectieoppervlak

4:3 of 16:10 breedbeeld- 
formaat /Leverbaar in bord-

formaten 77“, 88“ en 99“
 16:10 aspect ratio 

  Wordt geleverd met  
korte afleggoot en  
wandmontage-kit

  Wordt geleverd met  
korte afleggoot en  
wandmontage-kit

OPTIONEEL

PROFESSIONAL Hybride bord FLEX

De hybride versie van de PROFESSIONAL bord FLEX is een optimale multifunctionele oplossing 

in een omgeving waar whiteboards en projectie borden beiden frequent gebruikt worden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Legamaster dealer.

PROFESSIONAL projectiebord FLEX PROFESSIONAL Projectiebord FLEX  
voor interactieve projectoren
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SOFTWARE

Flipbox Software Suite
Intuïtieve touchscreen-software voor zakelijke omgevingen

Soepele, constructieve en efficiënte vergaderingen zijn een vereiste in elke 

bedrijfsomgeving. Een goede voorbereiding en nauwkeurig tijdbeheer spelen 

hierbij een belangrijke rol. Met de Flipbox software op uw touchscreen wordt er 

een nieuwe dimensie aan uw vergaderruimte toegevoegd. Presenteren, delen, 

opnemen en zelfs samenwerken tijdens uw vergaderingen gaat beter met deze 

intuïtieve software om uw zakelijke bijeenkomsten zo soepel, constructief en 

efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Flipbox vereenvoudigt het gebruik van uw touchscreen. Alle vooraf geïnstalleerde 

elementen worden direct na inschakeling van het scherm weergegeven. Ze 

verwijzen u door naar de meest gebruikte elementen van het touchscreen, zoals 

browsen op het internet, een videoconferentie starten of een zoekopdracht 

uitvoeren op uw bedrijfsnetwerk. Het touchscreen kan niet alleen intuïtief 

door u en uw collega‘s worden bediend, maar ook door uw gasten; zij kunnen 

eenvoudig hun laptop of USB-stick verbinden om het scherm te gebruiken. Dit 

zorgt ervoor dat uw scherm een veilige werkomgeving biedt aan alle gebruikers.

Afbeeldingen, video en presentaties komen goed tot hun recht op een groot 

formaat touchscreen. Gecombineerd met een presentator die het scherm met de 

vingertoppen bedient en letterlijk onderdelen in een presentatie kan markeren, 

zal de aandacht van het publiek niet verslappen. Voor u als presentator is 

het belangrijk dat alles soepel verloopt, dat de aandacht op de inhoud is 

gevestigd en dat de boodschap overkomt. Flipbox kan u hierbij helpen. De 

software ondersteunt de weergave van afbeeldingen, video en veel gebruikte 

bestandsformaten zoals MS Office en PDF. En via de ingebouwde browser kunt 

u heel eenvoudig door webpagina‘s bladeren, informatie op het internet zoeken 

en webapplicaties gebruiken.

Alle aanwezigen kunnen via hun eigen apparaat (laptop, tablet of smartphone) 

een bijdrage leveren door hun inbreng binnen een paar seconden naar het grote 

touchscreen te verzenden. Flipbox is perfect voor samenwerken in combinatie 

met  mobiele apparaten, omdat de inhoud van notebooks of mobiele apparaten 

via wifi kan worden gedeeld. Maak annotaties op het gespiegelde scherm 

en bedien een verbonden notebook rechtstreeks vanuit Flipbox. Er is ook 

ondersteuning voor Apple Airplay en Google Cast, zodat de schermen van 

andere apparaten eenvoudig op het touchscreen kunnen worden weergegeven. 

U kunt ook elke gewenste Windows-applicatie aan Flipbox toevoegen 

(bijvoorbeeld Skype, Microsoft Lync, Excel of AutoCad). De applicaties draaien in 

de sandbox, dus het is een absoluut veilige, handige en efficiënte manier om te 

werken. 

Hoe vaak moeten annotaties of opmerkingen na afloop van een vergadering 

worden opgeschreven of bijgewerkt? Met Flipbox hoeft dat niet meer, omdat 

u met de annotatietool al tijdens uw vergadering snel en eenvoudig annotaties 

maakt. U kunt deze annotaties direct opslaan, afdrukken of met e-mail 

versturen. Daarnaast kunt u Flipbox als vervanging voor een whiteboard of flip-

over gebruiken. Schrijf met digitale inkt en maak gelijk aantekeningen tijdens 

de vergadering en sla deze gelijk op. Er is geen fysiek whiteboard om schoon 

te vegen en geen flip-over waarvan u papier moet afscheuren, laat staan dat er 

nog foto‘s gemaakt moeten worden om aantekeningen te documenteren en te 

delen; Flipbox maakt zijn geheugen na afloop van de vergadering veilig leeg.  

Zo bent u zeker dat alle informatie die via Flipbox wordt weergegeven veilig is.

Ideeën worden niet alleen in vergaderruimtes gedeeld en besproken; met 

HD-videoconferencing kunt u eenvoudig met mensen op andere locaties 

samenwerken. Externe oplossingen zoals Skype en Microsoft Lync kunnen 

als applicatie aan de software van Flipbox worden toegevoegd. Met 

videoconferencing lijkt het net alsof uw collega‘s, klanten of leveranciers in het 

buitenland zich bij u in de vergaderruimte bevinden. 

ART.NR. Flipbox Software Suite 7-197002
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Bestanden weergeven

U kunt deze functionaliteit gebruiken als u extern opgeslagen 

bestanden (presentaties, afbeeldingen, video‘s, documenten enz.) 

binnen de Flipbox Software Suite wilt gebruiken. Sluit uw USB-drive  

aan en start uw presentatie!

Hoofdmenu

Het startscherm van Flipbox is het hoofdmenu van de software en bestaat uit meerdere 

functionaliteiten: Schets tekenen, Internet, Bestanden weergeven, Documenten, Laptop 

weergeven, Videoconferencing en Applicaties.
Documenten

U kunt dit gedeelte gebruiken als u bestaande 

bestanden (presentaties, afbeeldingen, video‘s, 

documenten enz.) op de aangesloten computer wilt 

gebruiken

Toepassingen

Toont aanvullende 

applicaties die u  

heeft geïnstalleerd.  

U kunt elke gewenste 

Windows-applicatie 

aan Flipbox 

toevoegen, zoals 

Skype, Excel of 

AutoCad. U kunt 

deze applicaties 

rechtstreeks via de 

gebruikersinterface 

van Flipbox starten 

en daar rechtstreeks 

aantekeningen in 

maken.

Laptop weergeven

U kunt de inhoud 

van uw notebook 

of mobiele apparaat 

gemakkelijk delen 

via WiFi, Airplay of 

Google Cast. U kunt 

op het gespiegelde 

scherm aantekeningen 

maken en uw apparaat 

rechtstreeks vanuit 

Flipbox bedienen. 

Zonder externe apps te 

installeren. 

Schets tekenen

Open uw digitale 

whiteboard. Maak 

aantekeningen 

en deel deze in 

slechts een paar 

seconden. U kunt 

uw aantekeningen 

rechtstreeks 

e-mailen, opslaan, 

afdrukken en 

delen.

Internet

Open de in Flipbox 

ingebouwde 

browser zodat u 

webpagina‘s kunt 

tonen, informatie 

op het internet 

kunt opzoeken 

en webapplicaties 

kunt gebruiken.

Gegevens wissen

Verwijdert alle 

tijdelijke gegevens die 

u in uw vergadering 

heeft gebruikt. 

Wis eenvoudig 

het geheugen om 

vertrouwelijke 

informatie en 

bedrijfsgegevens  

te beschermen. 

Flipbox  
Oplossing
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SOFTWARE

neXboard
Digitaal brainstormen in real-time

neXboard is een veelomvattende cloud-based, digitale oplossing voor real-

time samenwerking op iedere locatie. Met neXboard kunnen gedachten 

ideeën en notities real-time en direct worden gedeeld. Nodig collega’s of 

teamleden uit om tegelijkertijd hun ideeën toe te voegen en bij te dragen.

Registreer u via www.legamaster.com/neXboard om de volledige versie 

van neXboard te gebruiken. U kunt gebruik maken van alle opties en 

oplossingen die neXboard te bieden heeft, zoals automatisch opslaan, 

oneindig aantal borden, toegang tot een eigen neXboard portal. 

Via het portal kunt u uw borden en projecten beheren, gebruikers 

uitnodigen, en borden delen met gebruikers. Kijk op de volgende pagina 

om te zien wat u allemaal krijgt.

Waarom kiezen voor neXboard en Legamaster e-Screens?

GA NAAR  
www.legamaster.com/
nexboard  
VOOR EEN GRATIS 
TRYOUT! 
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Geen gedachte gaat verloren: Notities op een traditioneel analoog 

whiteboard worden makkelijk (ook vaak ongewenst) uitgewist. NeXboard 

biedt de oplossing in de vorm van autosaving bij elke activiteit. Zo gaat geen 

enkele notitie verloren.

Toegang vanaf elk apparaat: neXboard ondersteunt alle Legamaster 

e-Screens en elk ander apparaat (tablets, laptops, smartphones etc.) met een 

internetbrowser.

Uw ideeën in verschillende formaten: Met neXboard kunt u met uw 

collega‘s waar ook te wereld, samenwerken door gebruik van notities, 

afbeeldingen, audio en video.

Face-to-face waar ook ter wereld: De ingebouwde video conference optie 

maakt het mogelijk om op verschillende locaties, real-time samen te werken. 

Door het zien van gezichtsuitdrukkingen worden misverstanden voorkomen.

Direct een overzicht van meningen: Deelnemers kunnen na het 

brainstormen stemmen. U kunt snel beslissingen nemen, zelfs als er in grote 

groepen wordt gewerkt.

Makkelijk te personaliseren: U kunt de ingebouwde sjablonen gebruiken 

en deze gemakkelijk personaliseren. Maar u kunt ook uw eigen achtergrond 

gebruiken en deze aan uw specifieke behoeften aanpassen.

Veilig: Privacy en beveiliging van gegevens staan voorop, zowel bij 

Legamaster als bij neXenio, het bedrijf dat neXboard heeft ontwikkeld. Al 

uw gegevens worden in Duitsland opgeslagen en wij houden ons aan de 

Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Het datacenter is ISO 

27001 gecertificeerd.

Reduceert reiskosten en bespaart tijd: Met neXboard wordt de 

werkomgeving een comfortabel centraal informatiepunt. Stressvolle 

zakenreizen worden hiermee verleden tijd!

En er zijn nog veel meer redenen... Probeer neXboard. 

U zult overtuigd zijn!

Geen gedachte 
gaat verloren

Toegang vanaf 
elk apparaat

Uw ideeën in 
verschillende 
formaten

Face-to-face 
waar ook ter 

wereld

Direct een 
overzicht van 

meningen

Makkelijk te 
personaliseren

Veilig
Reduceert 

reiskosten en 
bespaart tijd

en nog veel 
meer redenen

Probeer neXboard op  
www.legamaster.com/neXboard

U zult overt
uigd zijn!
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Legamaster – FLEX-PROGRAMMA –  IN HOOGTE VERSTELBAAR

In hoogte verstelbare  
montage-oplossingen  
voor e-Screens
Vrijstaand – Kolommen – Verrijdbaar – Wand

De afmetingen, het ontwerp en de inrichting van kantoren en 

klaslokalen verschillen enorm. Het juiste digitale communicatiemiddel zal 

u bij uw presentatie of vergadering ondersteunen. Elke vergaderruimte 

of elk klaslokaal vereist een specifieke montage-oplossing om het 

gebruik van uw e-Screen zo optimaal mogelijk te maken. 

Of u nu een brainstormsessie houdt, voor de klas staat of een 

videoconferentie organiseert, de oplossingen voor onze e-Screens 

ondersteunen u tot in het allerkleinste detail – van uitstekende digitale 

beeldkwaliteit tot het gemak van een digitaal schrijfoppervlak. De 

meeste vergaderruimtes worden voor verschillende soorten activiteiten 

gebruikt. Zo moet uw e-Screen tijdens een staande bespreking op een 

andere hoogte zijn ingesteld dan bij een videoconferentie. Bedenk ook 

dat iedereen anders is en dat de hoogte van het beeldscherm daarom 

moet worden aangepast om prettig te kunnen werken.

Ook in het klaslokaal is het belangrijk dat niet alleen de leerkracht maar 

ook de leerlingen gemakkelijk bij het scherm kunnen. Ook hier kan een 

in hoogte verstelbaar e-Screen uitkomst bieden.

De in hoogte verstelbare montage-oplossingen van Legamaster zijn 

hiervoor ideaal! U kunt kiezen voor een oplossing met elektrische 

hoogteverstelling of voor een montage-oplossing die u handmatig 

in hoogte kunt verstellen. De in hoogte verstelbare systemen zijn 

ontworpen zodat u uw e-Screen ergonomisch kunt gebruiken. De 

kleine versie is de perfecte oplossing wanneer uw e-Screen door 

zowel kinderen als volwassen wordt gebruikt. Het gewicht van het 

kolommensysteem met elektrische hoogteverstelling rust op de grond, 

waardoor dit systeem geschikt is voor gebruik in ruimtes met niet-

dragende scheidingswanden. 

Mobiliteit wordt steeds belangrijker in open kantoren en flexibele 

vergaderruimtes, en hetzelfde geldt voor scholen en klaslokalen. De 

mobiele systemen met elektrische hoogteverstelling zijn de oplossing. 

Het ontwerp van de montage-oplossingen omvat speciale oplossingen 

voor kabelbeheer en biedt voldoende ruimte voor een pc, zodat u uw 

opstelling eenvoudig kunt verplaatsen.

Zie bijlage voor referentienummers en productspecificaties.

OPTIONEEL

Laptop plateau

Een laptop plateau kan makkelijk worden gemonteerd onder het 

e-Screen. Art.Nr. 7-194412
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In hoogte verstelbaar 
kolommensysteem

In hoogte verstelbaar  
wandmontage

In hoogte verstelbaar 
vrijstaand  
kolommensysteem

In hoogte verstelbaar 
verrijdbaar onderstel
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FLEX-PROGRAMMA

e-Screen montage-oplossingen – vaste 
hoogte
Kolommen – Verrijdbaar – Wand

In de meeste vergaderruimtes en klaslokalen wordt een e-Screen meestal 

in het midden van de ruimte aan de muur bevestigd. Denk bijvoorbeeld 

aan een ‚huddle space‘, een ruimte voor korte vergaderingen waar 

hoogteverstelling niet nodig is. Ook de meeste collegezalen maken 

gebruik van een standaard opstelling, waarbij het e-Screen zich altijd op 

een bepaalde hoogte in het midden van de zaal bevindt, zodat het vanaf 

elke stoel zichtbaar is. 

De eenvoudig te installeren wandmontagebeugel garandeert 

een perfecte positionering van het e-Screen. Door de flexibele 

afstellingsmogelijkheden, voor zowel grote als kleine formaat e-Screens, 

kan na ophanging van het scherm de positie tot in detail worden 

afgesteld. Met het kolommensysteem met vaste hoogte rust het gewicht 

van het scherm op de grond, speciaal ontworpen voor ruimtes met niet-

dragende wanden.

Als u uw e-Screen in meerdere ruimtes gebruikt, kunt u kiezen voor 

een verrijdbaar onderstel met vaste hoogte. Deze oplossing bestaat 

uit een solide en robuuste constructie, een aantrekkelijk design en is 

gemakkelijk door één persoon te verplaatsen. 

Zie bijlage voor referentienummers en productspecificaties.

OPTIONEEL

Laptop plateau

Een extra laptop plateau is gemakkelijk te monteren  

Art.nr. 7-194411, Afmeting: Breedte: 330 mm, Lengte: 450 mm, 

Hoogte: 20 mm

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw 

Legamaster dealer.
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Vaste hoogte 
kolommensysteem

Vaste hoogte 
verrijdbaar onderstel

Vaste hoogte 
wandmontage
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FLEX-PROGRAMMA

Montage-oplossingen met hoogteverstelling 
voor PROFESSIONAL e-Board touch en  
projectieborden
Kolommen – Verrijdbaar – Contragewicht – Wand

Nadat u een e-Board heeft uitgekozen dat aan uw wensen voldoet, kunt 

u de opstelling ervan compleet maken. Legamaster biedt vier soorten 

montage-oplossingen met hoogteverstelling die stuk voor stuk stevig en 

robuust zijn. Er is daarom altijd een montage-oplossing beschikbaar voor 

elke situatie waarin de hoogte van uw bord moet worden versteld. 

Heeft uw vergaderruimte niet-dragende wanden? Met een elektrisch 

kolommensysteem rust het gewicht van het bord op de grond, wat u de 

mogelijkheid biedt om uw e-Board op elke gewenste plek te monteren 

zonder dat er een dragende muur voor nodig is. Wanneer het bord 

door zowel volwassenen als kinderen wordt gebruikt, heeft Legamaster 

de ideale oplossing: een extra lage uitvoering van het elektrische 

kolommensysteem die geschikt is voor gebruikers van verschillende 

lengtes. Het solide ontwerp van het systeem is veilig en betrouwbaar, 

zodat u zich zonder risico op uw presentatie kunt concentreren.

De verrijdbare uitvoering van het elektrisch in hoogte verstelbare 

systeem maakt het heel eenvoudig om uw bord naar andere ruimtes te 

verplaatsen. Deze versie is ontworpen met oplossingen voor kabelbeheer 

en speciale hoezen, waardoor er geen snoeren los hangen en u uw 

apparatuur eenvoudig kunt beveiligen met een Kensington-kabelslot. 

Omdat alle gebruikers en situaties verschillen, moet uw bord de flexibiliteit 

bieden om in meerdere vergaderruimtes of klaslokalen te kunnen worden 

gebruikt. Met een elektrisch in hoogte verstelbaar systeem kunt u de 

hoogte met één druk op de knop aanpassen. Als u de hoogte echter liever 

met de hand verstelt, kunt u kiezen voor één van de handmatig in hoogte 

verstelbare systemen. De keuze is aan u.

Met een in hoogte verstelbaar kolommensysteem met contragewicht 

kunt u de hoogte van uw bord geluidloos en eenvoudig met de hand 

verstellen. Bovendien zijn er met de solide montagesystemen vrijwel 

geen trillingen die het beeld verstoren, zodat de aandacht op het bord 

gevestigd blijft. En als u de beschikbare ruimte optimaal wilt benutten, 

is er een systeem met wandmontage dat perfect is voor elke interactieve 

werkruimte.

Het FLEX-systeem van Legamaster; stel eenvoudig de door u gewenste 

uitvoering samen met een PROFESSIONAL e-Board Touch, een montage-

oplossing die aan uw eisen voldoet, en een geschikte projectorarm voor 

een perfecte projectie. We hebben een oplossing voor elke situatie.

Zie bijlage voor referentienummers en productspecificaties.
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Legamaster – FLEX-PROGRAMMA – IN HOOGTE VERSTELBAAR

In hoogte verstelbaar
kolommensysteem

In hoogte verstelbaar
wandmontage

In hoogte verstelbaar
verrijdbaar onderstel

In hoogte verstelbaar
contragewicht  
kolommensysteem
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Montage-oplossingen voor e-Board Touch 
en projectieborden – vaste hoogte
Kolom – Mobiel

Studenten moeten zich op hun gemak voelen in een klaslokaal of 

collegezaal. Als ze zich op hun gemak voelen, is hun focus gericht op de 

reden waarom ze daar zijn – om te leren, te studeren of te werken. 

Hun omgeving moet hen de mogelijkheden en stimulatie bieden om 

zoveel mogelijk uit hun lessen, workshops en de samenwerking met 

medestudenten te halen. 

Niet alleen studenten floreren in een goed doordachte lesruimte, maar 

ook leerkrachten voelen zich prettiger. Om dat te bereiken speelt de 

juiste apparatuur in de ruimte een grote rol voor het welzijn van zowel 

studenten als de leerkracht. Tafels van de juiste grootte, comfortabele 

stoelen en een goed functionerend digitaal schoolbord, alles moet 

geschikt zijn en naar behoren werken, tot in het kleinste detail.

Die aandacht voor detail is terug te vinden in het aanbod van 

montage-oplossingen op vaste hoogte voor de e-Board Touch-serie. 

Er zijn twee opties voor montage van het bord: de eerste optie is een 

kolommensysteem waarmee het gewicht van het bord op de grond rust, 

speciaal ontworpen voor ruimtes met niet-dragende wanden. De tweede 

optie is een verrijdbaar onderstel om uw digitale whiteboard gemakkelijk 

te kunnen verplaatsen. 

Het verschil zit in de details. Deze stevig gebouwde montage-oplossingen 

zorgen ervoor dat u een stabiele interactieve werkomgeving heeft. Ze 

reduceren trillingen om beeldverstoring te voorkomen. De vaste positie 

van het bord houdt ook de aandacht vast, niet alleen van de projector 

maar ook van de gebruikers. Met deze systemen blijft de focus gericht op 

wat er wordt geprojecteerd. 

Vaste hoogte 
verrijdbaar onderstel

Vaste hoogte 
kolommensysteem

Zie bijlage voor referentienummers en productspecificaties.
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Projectorarmen
voor e-Board Touch en projectieborden

Om uw modulaire installatie van PROFESSIONAL e-Board Touch 

FLEX-systemen te voltooien, kiest u de projectorarm die het meest 

geschikt is voor uw short- of ultra-short-throw-projector. Zelfs de meest 

gevoelige projectoren kunnen gemakkelijk worden afgesteld omdat u de 

projectorarm uiterst precies aan elke situatie kunt aanpassen.

Heeft u genoeg van al die loshangende kabels rond uw apparatuur? 

Doordat de bekabeling in de behuizing weggewerkt kan worden zijn 

er geen ongewenste kabels meer zichtbaar. Door de onderscheidende 

metaalgrijze kleur passen de projectorarmen perfect in de configuratie. 

De armen komen bovendien compleet met montagematerialen en 

duidelijke montage-instructies.

FLEX-projectorsteunen voor  
wandsteunen van derden

FLEX projectorsteunenFLEX wandmontage

Systeem 1: FLEX wandmontage
Dit systeem is ideaal voor gebruik in combinatie met aan de wand 

gemonteerde borden op vaste hoogte. 

Systeem 2: FLEX projectorsteunen
Dit systeem vervangt de wandsteunen die fabrikanten van projectoren 

zelf voor hun projector hebben ontwikkeld en maakt de projector 

geschikt voor alle in hoogte verstelbaar systemen, onderstellen en 

kolommensystemen van Legamaster.

Systeem 3: FLEX-projectorsteunen voor wandsteunen van 
derde
Verschillende bekende fabrikanten van projectoren hebben zelf 

wandsteunen voor hun producten ontwikkeld. Om deze met onze 

Legamaster FLEX-systemen te kunnen gebruiken, hebben wij een speciale 

projectorsteun ontwikkeld voor deze wandsteunen van derden. Dit systeem 

is geschikt voor alle, in hoogte verstelbaar systemen, onderstellen en 

kolommensystemen.

Zie bijlage voor referentienummers en productspecificaties.
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ACCESSOIRES

Easiteach
Easiteach Next Generation is een complete klassikale onderwijs- en 

leerapplicatie, waarmee gebruikers perfect zijn uitgerust om boeiende 

lessen en hulpmiddelen te creëren en te realiseren. Easiteach bevat 

gebruiksvriendelijke tools waarmee docenten en studenten hun 

hardware in de klas volop kunnen benutten, zoals e-Boards en e-Screens 

van Legamaster. Dankzij ingebouwde gadgets en multimediale 

snufjes over de meest uiteenlopende onderwerpen worden ideeën 

aangewakkerd en kunnen lessen boeiend worden gepresenteerd. Met 

Easiteach kunnen de lesmaterialen tijdig voor de lessen zelf worden 

opgezet en voorbereid; daarmee is Easiteach een hoogwaardige tool 

voor kennisoverdracht.

Met Easiteach kunt u inspirerende en interactieve lessen ontwikkelen; 

de applicatie staat garant voor een breed spectrum van aanvullende 

onderwijsmiddelen voor het lager en voortgezet onderwijs. Gebruikers 

kunnen binnen één enkel document animaties, video, flashbestanden, 

tekst of numerieke activiteiten bundelen.

Easiteach is specifiek voor opleidingen en klassikaal onderwijs 

ontwikkeld en kan op diverse schooltypes en voor uiteenlopende vakken 

worden gebruikt.

ART.NR.

DVD - Easiteach-softwarebox 7-192300

DVD Easiteach-softwarebox voor MAC 7-192700

Licentie voor Easiteach-software - 1 gebruiker 7-192400

Licentie voor Easiteach-software - 5 gebruikers 7-192500

Site licentie voor Easiteach-software 7-192600

Minimaal specificaties
■  Besturingssysteem: Stand-alone computers met 

Windows® XP SP3 (32 bit), Windows Vista™ 
(32 of 64 bit) of Windows 7 (32 of 64 bit).  
Mac OS 10.5.8, 10.6.4 (Intel)

■  Processor: Windows - 1,8GHz+, Mac - 2GHz+
■  Geheugen: Windows - 512MB, Mac - 1GB
■  Opslag: 500MB (plus 200MB per extra 

geïnstalleerde stem)
■  Grafische kaart: 64MB
■  Beeldscherm: 1024x768 

Aanbevolen specificaties
■  Processor: 2,5GHz+
■  Geheugen: 1GB
■   Opslag: 1GB (plus 200MB per extra 

geïnstalleerde stem)
■  Grafische kaart: 256 MB
■  Beeldscherm: 1024x768 of groter 

Primair vereist:
■ Windows®

	  - Microsoft® .Net Framework 3.5 SP1 
	  -  Microsoft® .Net Framework 4 Client Profile
 	  -  Adobe® Flash Player v10 voor andere 

browsers dan Internet Explorer®

	  - Windows® Media Player 11 of hoger
	  - OGG Video / Audio Codec
■  MAC
	  - XiphQT(decoders).component v 0.1.9
	  - XiphQT.component v 0.1.9 
	  - ffmpeg2theora v 0.27
	  - Adobe® Flash Player v 10
	  - Flip4Mac
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Systeemvereisten:

 -  CD-ROM driver of internet- 
aansluiting (voor installatie van 
software)

 -  Internetaansluiting (voor deelname 
aan gedeelde sessies of gebruik 
van uitgebreide clip art gallery)

 - Vrije USB-poort 
 -  Digitale projector gekoppeld  

aan computer

 -  Minimaal Intel Pentium Dual-Core, 
2,1GHz met 2GB RAM

 - Windows XP of hoger
 - 250 MB ruimte op harde schijf
 - Vrije USB-poort
- Mac OSX 10.6 of hoger
- Intel Core Duo 1,5GHz
- 2GB RAM
- 250MB harde schijf ruimte

Met de eBeam Edge kunt u elk whiteboard 

in elke ruimte, zowel op kantoor als in het 

klaslokaal, veranderen in een interactieve 

werkruimte. U houdt vervolgens de aandacht 

van uw publiek vast met dynamische 

presentaties en lessen boordevol media, 

die u maakt met de meegeleverde eBeam 

Workspace en Education Suite software. 

Maak indruk op uw publiek met perfecte 

presentaties.

De eBeam Edge werkt met standaard 

projectoren en zowel met Windows© als 

met Macintosh© computers, waardoor dit 

systeem geschikt is voor gebruik in elke 

(kantoor-)omgeving. De eBeam Edge kan 

snel en eenvoudig aan stalen oppervlakken 

worden bevestigd met behulp van de 

geïntegreerde magneten met receiver. Voor 

niet-magnetische oppervlakken kunt u de 

roestvrijstalen bevestigingsplaten gebruiken, 

zodat u de receiver altijd exact op dezelfde 

plek kunt plaatsen. Handig voor de gebruiker, 

want kalibratie is niet nodig, hoewel ook dit 

heel eenvoudig met één druk op de knop kan 

worden gedaan.

U heeft heel efficiënt en direct toegang tot 

de softwaretools van eBeam met één klik op 

de knop op de meegeleverde eBeam Edge 

stylus. Behalve een knop voor directe toegang 

heeft de stylus met drie knoppen ook een 

linkermuisknop en een rechtermuisknop. 

Dat maakt het gebruik van uw interactieve 

verplaatsbare systeem heel eenvoudig zodat u 

vol vertrouwen uw presentatie kunt geven. 

■  Wordt geleverd compleet met:

  - eBeam Edge USB-ontvanger

  - eBeam Edge Stylus

  - 2 bevestigingsplaten

  - CD met eBeam Workspace en   

 Education Suite software

  - USB-kabel (4,5 m)

  - Polskoord

■ Alleen voor draadloze versie:

  - Draadloze USB-adapter

  - USB-voedingsadapter

eBeam Edge Plus
Het meest compacte interactieve whiteboardsysteem ter wereld

Zie bijlage voor referentienummers en 

productspecificaties.
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Hiermee kunnen de USB-signalen van beide camera’s, 

de microfoon, de USB-aansluiting aan de zijkant en de 

touch-aansluiting met een externe computer worden 

gebruikt. U sluit één USB-kabel en HDMI-kabel op de 

Break-out Box aan om de externe computer met het 

XTX e-Screen te verbinden.

■ Specificaties:

  -  HDMI 2.0

  -  USB 3.0

ART.NR. 7-861221

Het toevoegen van een OPS-computer laat het e-Screen fungeren als een 

volledig geïntegreerde interactieve oplossing. De OPS wordt automatisch, 

samen met uw e-Screen, in- en uitgeschakeld. Ook de installatie en het 

onderhoud is zeer eenvoudig. De OPS kan namelijk aan de achterzijde 

van het scherm in en uit de opening worden geschoven, zonder 

demontage van het e-Screen van de wand of standaard.

■ Specificaties:

  -  Intel™ Core™ i7-6700TE 2,4 GHz processor

  - 16 GB RAM

  - 128 GB SSD harde schijf

  - Ethernet- en wifi-adapter

  - Bluetooth

Voeg Jabra SPEAK 510 en Vaddio ConferenceSHOT 10 aan uw e-Screeninstallatie toe om een krachtig systeem voor videoconferencing en samenwerking te 

creëren. Dit pakket is voor kleinere vergaderruimtes ontwikkeld en bedoeld voor gebruik in combinatie met STX e-Screens. Dankzij de meegeleverde EasyFix-

camerasteun voor Vaddio ConferenceSHOT 10 is deze oplossing snel en gemakkelijk te installeren.

Op zoek naar een volledig geïntegreerde oplossing?
Maak uw e-Screen compleet 
met een OPS-computer. 

Videoconferencing met een e-Screen STX?
Combineer het scherm met het videoconferencingpakket S voor perfecte samenwerking.

Gebruikt u uw XTX e-Screen met een 
externe computer?
De OPS Break-out Box zorgt voor  
eenvoudige connectiviteit.

ART.NR. OPS i7 16GB RAM 128GB SSD  
Barebone (alleen hardware) 7-861111-00

OPS i7 16GB RAM 128GB SSD Win10 embedded,  
Office19 Home and Business, Flipbox Software Suite 7-861111-01

OPS i7 16GB RAM 128GB SSD Win10 embedded, Office19 
Home and Business 7-861111-02

OPS i7 16GB RAM 128GB SSD Win10 embedded 7-861111-03
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ART.NR. Videoconferencing Upgrade Pack Jabra 810UC* 7-870111

Videoconferencing Upgrade Pack L Vaddio ConferenceSHOT 10, Jabra 810MS*, EasyFix camera bracket 7-870112

Videoconferencing Upgrade Pack S Vaddio ConferenceSHOT 10, Jabra 510UC*, EasyFix camera bracket 7-870113

Videoconferencing Upgrade Pack S Vaddio ConferenceSHOT 10, Jabra 510MS*, EasyFix camera bracket 7-870114

Raak uw stylus nooit meer kwijt door hem te bewaren in de 
stylushouder, die speciaal voor interactieve schermen ontwikkeld is. 
De stylushouder is magnetisch en kan aan de zijkant van het e-Screen 
worden bevestigd. Gebruik de meegeleverde dubbelzijdige tape om 
de stylushouder aan niet-magnetische oppervlakken te bevestigen.

Maak het wegvegen van aantekeningen op een interactief scherm (dat 
objectherkenning ondersteunt) natuurlijker door daar een wisser voor te 
gebruiken. De XTX e-Screen serie zal de wisser automatisch herkennen*.
De wisser is magnetisch en kan aan de zij- of achterkant van het e-Screen 
worden bevestigd.

*software moet deze functie ondersteunen

ART.NR. 7-870911

ART.NR. 7-870921

Geen plaats om styli op  
te bergen?

Kies dan voor de e-Screen- 
stylushouder.

Intuïtief wissen!

Gebruik de wisser om digitale  
aantekeningen van uw e-Screen te  
verwijderen.

Dit pakket bestaat uit de grotere versie van Jabra SPEAK 810 en Vaddio ConferenceSHOT 10. Het is bedoeld voor grotere 

vergaderruimtes met maximaal 15 personen en past perfect bij onze schermen in de STX- en XTX-serie. Hiermee creëert u de 

ideale omgeving voor zowel actieve samenwerking als videoconferencingsessies waarin u met grote teams ‘rond de tafel’ kunt 

vergaderen.

De krachtige samenwerkingstool voor grotere vergaderruimtes
Kies het videoconferencingpakket L

* De upgradepakketten voor videoconferencing zijn allemaal geoptimaliseerd voor alle toonaangevende  
UC-platformen. De Jabra-producten in de ‘MS’-pakketten zijn officieel gecertificeerd voor Skype for Business.
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De nauwkeurige en exacte stylus is voorzien 
van een ergonomische greep garandeert 
uiterste aanraakprecisie.

Noteer al uw ideeën, annotaties en 
aantekeningen met gemak op het 
touchscreen zonder het risico op krassen 
op het oppervlak. Met de stylus neemt 
u bovendien de belasting op de vingers 
weg.

Maak een grote indruk met uw presentatie. 

Met deze soundbar, ontworpen voor gebruik in 

ruimtes tot 120 m2, stelt u het geluid moeiteloos 

in met een afstandsbediening of met het 

bedieningspaneel op het systeem. 

Leverbaar in twee kleuren: donkergrijs voor 

e-Board Touch opstellingen of zwart voor alle 

e-Screen opstellingen. 

Voor meer informatie zie pagina 62.

Meer geluid nodig?

Schroef het volume op met een  
SP3700 Active Sound System

U gebruikt liever niet uw 
vinger om te schrijven?

Gebruik de ergonomische 
stylus

Combineer het gebruik van een e-Screen of e-Board met het gemak van een whiteboard 

door zijpanelen aan uw oplossing toe te voegen. Zo kunt u tijdens uw presentatie of les snel 

een marker pakken en iets tekenen, schetsen of schrijven.  

Voor meer informatie zie pagina 49 en 63.

Schrijven met echte inkt?

Voeg zijpanelen toe!

ART.NR. Egonomic Stylus 7-192100

High presicion stylus 7-192110
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Met het draadloze minitoetsenbord kunt u zelfs achter in de klas of zaal 

het beeldscherm en de computer betrouwbaar bedienen. 

Het minitoetsenbord bestaat uit een laseraanwijzer, touchpad (muispad) 

en toetsenbord. Het heeft een draadloos bereik van maximaal 10 meter, 

zodat u zich door de hele ruimte kunt verplaatsen terwijl u de aandacht 

van iedereen vasthoudt. Zelfs de muispad is multi-touch, net als uw 

touchscreen.

ART.NR. Amerikaanse indeling 7-192800

Duitse indeling 7-192900

Reinig uw e-Screen voor en na gebruik voor een schoon 
en hygiënisch multi-touch oppervlak zonder strepen. 

Met de e-Cleaner doekjes in de handige dispenser veegt 
u vingerafdrukken en bacteriën in een handomdraai 
weg. Het biologisch afbreekbare schoonmaakmiddel is 
sneldrogend en maakt korte metten met bacteriën zodat 
u direct aan de slag kunt. 

Geschikt voor regelmatige reiniging van alle e-Screens.

ART.NR. 7-121600

Vlekken op uw beeldscherm  
door het aanraken?

Schermreiniging met e-Cleaner

Geen fan van het on-screen toetsenbord?

Een draadloos minitoetsenbord biedt uitkomst

De meegeleverde stylus geeft je de precieze touch met een natuurlijk 
schrijfgevoel. Met de board markers in 4 kleuren schrijf je gemakkelijk 
jouw ideeën op en reinig je je oppervlak eenvoudig met de microvezel 
doek. Voor intensieve reiniging gebruik de Board Cleaner en de 
MagicWipe om de lastigste vlekken, zelfs permanente inkt, weg te 
vegen.

ART.NR. 7-196900

Alle accessoires binnen handbereik?  

Accessoire kit voor e-Board touch bevat 
alles wat je nodig hebt.
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PROJECTOREN

NEC projectoren
voor PROFESSIONAL e-Board Touch en projectiebord

Legamaster biedt een divers assortiment aan NEC projectoren. In combinatie met het Legamaster PROFESSIONAL e-Board Touch of projectiebord heeft u 

hiermee dé totaaloplossing voor lesgeven of presenteren.

Doordat het NEC beamerassortiment continu ontwikkelt raden wij u aan contact met uw Legamaster dealer op te nemen voor een actueel overzicht van 

de mogelijkheden.
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Projectoren NEC
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OVER ONS

Garantie
Alle producten van Legamaster zijn ontworpen en vervaardigd volgens  

de hoogste kwaliteitsnormen. Alle producten zijn vanaf de datum van 

aankoop in Europa gegarandeerd voor een periode van 2 jaar.

De producten van Legamaster hebben een hoog prestatieniveau en 

werken goed als ze voor het beoogde doel worden gebruikt volgens de 

gebruiksvoorschriften ervan en in samenhang met de oorspronkelijke  

accessoires of andere producten van Legamaster. 

Lean
Legamaster heeft de Lean-methodologie als een dagelijkse werkwijze in 

de activiteiten van haar Sales- en Operations-teams geïntegreerd.

In deze Lean-methodologie staat de klant centraal. Legamaster is in 

staat om de waarde die zij haar klanten biedt continu te verbeteren 

door binnen de hele organisatie processen op elkaar af te stemmen en 

activiteiten die geen meerwaarde bieden uit de processen te verwijderen. 

Met Legamaster ervaart u continue verbeteringen in het gemak van 

zakendoen, zonder in te leveren op productkwaliteit en met behoud van 

scherpe prijzen.

Meesters in visualisatie
Het merk Legamaster maakt deel uit van de edding groep, die internationale 

bekendheid geniet. Legamaster brengt de visie van haar moedermaatschappij 

in de praktijk en draagt deze uit. Die visie vormt de garantie voor de hoge 

kwaliteit van alle producten die internationaal op de markt worden gebracht, 

ondersteund door lokale distributie en klantenservice.

Het succes is duidelijk zichtbaar: de naam Legamaster staat voor een nog 

bredere keuze aan producten en nog betere service. En dat alles onder één 

dak.

Breng een bezoek aan onze website voor actuele acties en product-infor-

matie: www.legamaster.com

Logistiek
Wij garanderen snelle leveringen binnen Europa

n Wij zijn continu bezig met het optimaliseren van de doorstroom  

 van grondstoffen en goederen

n Dankzij onze moderne hoogbouw-magazijnen, kunnen wij  

 een georganiseerde en vlotte doorstroming garanderen van  

 grondstoffen tot aan het eindproduct

Een digitale versie van de  
Legamaster brochures treft u  
aan op www.legamaster.com
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Legamaster – OVER ONS

De bescherming van het milieu is een ondernemingsdoel van de Legamaster organisatie. Wij zetten 

ons in voor de permanente verbetering en bevordering van onze initiatieven op milieugebied.

We streven, via de doorvoering van een MMS met ISO 14001-certificering, naar een efficiënt beheer 

van energie, grondstoffen en afval; dat doen we door onze milieutechnische voortgang als een  

doorgaand proces te meten en te bewaken.

Legamaster beschouwt haar verantwoordelijkheid voor het milieu als een ondernemingswaarde en 

wil die verantwoordelijkheid delen met medewerkers en leveranciers.

We streven ernaar om mensen te inspireren en om een cultuur te creëren waarin de principes van 

onze inzet voor het milieu worden begrepen en toegepast door al onze medewerkers.

We willen samenwerken met zakelijke partners die onze inzet voor milieuverantwoordelijkheid 

delen en wij ondersteunen onze partners daarin.

n  Beheer van een economisch en milieutechnisch verantwoord afvoersysteem voor 
afval

n   Procedures vastgelegd in handboek afvalmanagement

n  Transport voldoet aan Euro 5-norm

n  Transport via Ecocombivrachtwagens, waar mogelijk

n   Verminderen van handelingen met vorkheftrucks (rijden/heffen) door 
de introductie van een productscansysteem

n  Beladen van vrachtwagens in een onverwarmde expeditieruimte

n  Energiebesparende maatregelen (energiezuinige verwarming, optimale 
thermostaatinstellingen, bewegingssensoren, lichtsensoren etc.)

n  Vastleggen van milieutechnische huisregels

n  Beleid voor verantwoord printen en kopiëren

n Gebruik van videoconferentiesysteem (minder reizen per auto en vliegtuig, 
verlaging van de CO2-uitstoot)

n  Integratie van milieuaspecten in het productontwikkelingsproces

n  Milieubewuste productprestaties  
tijdens de gehele levenscyclus  
(levensduur, hergebruik)

n  Milieuvriendelijke productkenmerken (gebruik van milieuvriendelijk,  
gecertificeerd keramisch staal, flipovers met Paper by Nature-
certificaat, hervulbare markers etc.)

Met respect voor het milieu;  
milieumanagement 
conform DIN ISO 14001

Productontwikkeling

Logistiek

ISO 9001 gecerti
ficeerd

ISO 14001 gecerti
ficeerd

Waste management

Energy saving policy
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Legamaster – MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Gegarandeerde veiligheid en gezondheid op het werk
Legamaster werkt in overeenstemming met de norm OHSAS 18001. Dit is de 

wereldwijd geaccepteerde norm met vereisten ten aanzien van een manage-

mentsysteem voor veiligheid en gezondheid. De veiligheid en gezondheid 

van werknemers wordt onder meer beïnvloed door zaken als lichamelijke in-

spanning, lichamelijke omstandigheden, psychosociale werklast en veiligheid 

van machines. Met een managementsysteem voor veiligheid en gezondheid 

worden de gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd teneinde deze  

te verminderen.

Een beleid dat geen discriminatie toestaat
Wij wijzen iedere vorm van discriminatie af.

Respect voor mensenrechten
Legamaster respecteert de mensenrechten en verwacht dat zijn zakenpartners 

deze visie delen.

Samenwerking met partners die Legamasters 
MVO-waarden delen
Wij streven er naar om zaken te doen met partners en leveranciers die onze 

visie op MVO-gerelateerde thema‘s delen. Het ligt in onze bedoeling om 

hen te betrekken bij onze MVO-processen, gemeenschappelijke waarden en 

duurzame werkpraktijken.

Legamaster maakt deel uit van de edding groep en deelt als zodanig het strategische belang dat edding hecht aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO). Wij onderschrijven eddings visie op mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie, milieu en duurzaamheid. De MVO-principes van 

Legamaster worden uiteengezet in onze Gedragscode.

Het concept van MVO gaat veel verder dan de plaatselijke impact van onze activiteiten; het strekt zich tevens uit tot de uitgebreide toeleveringsketen 

van Legamaster. Wij erkennen onze maatschappelijke positie en stellen derhalve eisen aan onze zakenpartners en onze eigen organisatie ten aanzien van 

Legamasters producten en dienstverlening. 

Wij zien MVO als een continu proces van verbetering en aanpassing in een steeds veranderende omgeving. Ons doel is MVO verder te ontwikkelen als 

een systematisch en doorlopend proces om zinvolle veranderingen te waarborgen op de belangrijkste vlakken van MVO: People, Planet en Profit, ofwel 

op sociaal, ecologisch en economisch gebied. 

Legamaster is van start gegaan met het MVO-traject en zal initiatieven blijven implementeren om zijn inzet voor MVO te bewijzen en de daad bij het 

woord te voegen.

” In het belang van het milieu,  
voor de wereld van morgen.“

 – strategie van edding AG –

People
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Planet

Milieu management systeem
Legamaster is ISO 14001 gecertificeerd

Milieu: kernaspect van de 
productontwikkeling
Geëmailleerde stalen borden zijn voorzien van milieuvrien-

delijk, gecertificeerd keramisch staal. 

Bordframes worden vervaardigd uit 100% recyclebaar 

aluminium. Alle kunststof bordonderdelen zijn 100% 

recyclebaar. 

Het papier van de flipovers heeft het ecolabel ‘EU Ecola-

bel’.  

Magic-Chart is vervaardigd uit milieuvriendelijk, volledig 

recyclebaar materiaal. 

Bord- en presentatiemarkers kunnen worden gerecycled, 

gewoon door de navulinkt te gebruiken!

Videoconferenties: om het milieu te helpen
Het videoconferentiesysteem maakt veelvuldig reizen tussen 

de kantoren van Legamaster en edding overbodig. In de 

praktijk leidt dit tot besparingen op brandstofverbruik (auto, 

vliegtuig), een verlaging van de CO2-emissies, minder stress 

voor medewerkers, tijdsbesparing en lagere reiskosten. 

Beleid voor verantwoord printen en kopiëren
We gebruiken 100% gerecycled papier met het milieulabel 

Der Blaue Engel. Een beleid dat dubbelzijdig gebruik 

voorstaat; de toepassing van digitale technologie heeft 

geleid tot een lager papierverbruik. Waar mogelijk worden in 

plaats van papieren kopieën digitale kopieën gemaakt. Door 

oude individuele printers te vervangen door gecentraliseerde 

multifunctionele apparaten, is het stroomverbruik 

teruggedrongen. Inktcartridges worden gerecycled.

Catalogus: gedrukt op papier met  
FSC-keurmerk
De catalogus van Legamaster is gedrukt op papier met 

FSC-keurmerk. Online kan een digitale versie van de 

catalogus worden geraadpleegd, ofwel een gebruikers- en 

milieuvriendelijk instrument.

Respect voor milieuvoorschriften
WEEE, REACH, RoHs en DMF.

Profit

Zorgen voor onze business en het milieu
Kostenbewustzijn en efficiency. Goede balans tussen economische doel-

stellingen en maatschappelijke- en milieudoelen

Consistente toepassing van  
kwaliteitsmanagementsystemen 
Legamaster is ISO 9001 gecertificeerd
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BIJLAGEN

MULTITOUCH ULTRAHD

SPECIFICATIES XTX-8600UHD XTX-7500UHD XTX-5500UHD
ART.NR. e-Screen XTX-UHD 7-802100-86 7-802100-75 7-802100-55EU

e-Screen XTX-UHD bundel (+OPS) 7-890214-86 7-890214-75 7-890214-55

LCD PANEL

Helderheid 370 cd/m2

Contrastverhouding 1080 :1 2.500 :1

Max. kijkhoek H: 178° / V: 178°° H: 178° / V: 178° 

Responstijd (ms) 8

Ondersteunde kleuren 1,07 miljard 

Beeldschermresolutie 3840x2160

Beeldscherm beeldrasterfrequentie (Hz) 60

Hoogte-breedteverhouding 16:9

Paneeltechnologie LCD

Inputresolutie 3840 x 2160px

Input beeldrasterfrequentie (Hz) 60

Beeldschermstand Landscape

SIGNAALCOMPATIBILITEIT / CONNECTIVITEIT

Communicatiepoort Ethernet (VCOM), RS-232C

Beeldschermbediening Keypad, RS-232C, IR remote controller

Ingangen HDMI 2.0 (3x), Display port 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender, USB 3.0 (OPS)

Uitgangen HDMI 2.0, Audio-out, SPDIF audio-out

OPS-sleuf Ja

OSD-FUNCTIES

OSD-talen Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans

OSD-toetsvergrendelingsfunctie Ja

ELEKTRONICA

Voeding 100-240V AC (50/60Hz)

Stroomverbruik max. (W) 380 Watt 320 Watt 150 Watt

Stroomverbruik in stand-by 0,5 Watt

Duurzaamheid  16/7

Bedrijfstemperatuur 0° - 40°C, 35-85%RH (°C)

Opslagtemperatuur -20° - 60°C, 35-85%RH (°C)

MECHANISCH

Kleur zwart

Productafmetingen (mm) B: 2102 x H: 1138 x D: 115 B: 1854 x H: 999 x D: 106 B: 1437 x H: 753 x D: 103

Netto gewicht (kg) 105,7 83 45.4

Afmetingen omlijsting  17,4 mm 

Diagonale afmetingen 86“ 75" 55“

Glas
4mm tempered Anti-Glare and  
Anti-fingerprint (AG+AF) glass

3mm tempered, Anti-Glare (AG) glass

Luidsprekers  2x20W frontaal

Constructie zonder ventilator  Ja

Montage-interface VESA 600x400 VESA 600x400 VESA 400x400

Automatische helderheidsafstelling Ja

TOUCH PANEL

Touch-technologie InGlass™

Touch-bediening 2mm passive stylus, finger, 6mm stylus or palm

Touch-interface 2 x Touch USB

Aantal touchpunten 20

Touch system response rate 150 FPS

Touch precisie 0,4 mm

OVERIG

Stuurprogramma Plug and play

Ondersteunde besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OSX 10.10, 10.11, 10.12

Inhoud van pakket e-Screen Remote control unit, Quick setup guide,Power cable 1,8m, HDMI cable 1,8m,  
USB cable 1,8m, 2mm stylus, USB flash drive

Productgarantie 5 jaar

55“

ULTRAHDULTRAHD

75“

ULTRAHD

86“
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e-Screen XTX-8600UHD

e-Screen XTX-7500UHD

e-Screen XTX-5500UHD

1 2 1143 5 6 12 13 1514 167 8 9 10

1 2 1143 5 6 12 13 1514 167 8 9 10

1 2 1143 5 6 12 13 1514 167 8 9 10

Ingangsignaalbron
86“ Connector

 1 Stroom

 2 Touch USB 1

 3 Service USB port

 4 Displaypoort

 5 HDMI 1

 6 HDMI 2

 7 HDMI out

 8 VGA

 9 PC Audio In

10 IR Extender

11 Audio uit

12 SPDIF uit

13 Touch USB 2

14 HDMI 3

15 RS-232C

16 Ethernet

Ingangsignaalbron
75“ Connector

 1 Stroom

 2 Touch USB 1

 3 Service USB port

 4 Displaypoort

 5 HDMI 1

 6 HDMI 2

 7 HDMI out

 8 VGA

 9 PC Audio In

10 IR Extender

11 Audio uit

12 SPDIF uit

13 Touch USB 2

14 HDMI 3

15 RS-232C

16 Ethernet

Ingangsignaalbron
55“ Connector

 1 Stroom

 2 Touch USB 1

 3 Service USB port

 4 Displaypoort

 5 HDMI 1

 6 HDMI 2

 7 HDMI out

 8 VGA

 9 PC Audio In

10 IR Extender

11 Audio uit

12 SPDIF uit

13 Touch USB 2

14 HDMI 3

15 RS-232C

16 Ethernet

170°170°

114,9

102,4

2102,2

11
37

,6
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MULTITOUCH ULTRAHD

SPECIFICATIES PTX-9800UHD PTX-8500UHD
ART.NR. wit 7-194188-01 7-194187-01

zwart 7-194188 7-194187

LCD PANEL

Helderheid 500 cd/m2 500 cd/m3

Contrastverhouding 3100:1 3000:1

Max. kijkhoek H: 178° / V: 178°

Responstijd (ms) 8 6,5

Ondersteunde kleuren 1,06 miljard 1,07 miljard

Beeldschermresolutie 3840x2160

Beeldscherm beeldrasterfrequentie (Hz) 120 120

Hoogte-breedteverhouding 16:09

Paneeltechnologie LCD met directe LED-verlichting LCD met directe LED-verlichting

Pixelpitch 0,562 x 0,562 0,49 x 0,49

Inputresolutie 3840 x 2160 bij 60 Hz of minder

Input beeldrasterfrequentie (Hz) 60

Beeldschermstand Portrait en Landscape

SIGNAALCOMPATIBILITEIT / CONNECTIVITEIT

Communicatiepoort RS232C, Ethernet (VCOM)

Beeldschermbediening RS232C, IR afstandsbediening, toetsenbord

Ingangen
Displayport 1.2, 4x HDMI 1.4, VGA, 2x USB 2.0 (OPS),

USB 3.0 (OPS) PC audio in, IR extender

Uitgangen Audio uit, SPDIF audio-uit

OPS-sleuf Ja

OSD-FUNCTIES

OSD-talen
Engels, Nederlands, Frans, Duits, Chinees, Turks, Spaans, Russisch,

Noors, Deens, Zweeds, Tsjechisch, Italiaans

OSD-toetsvergrendelingsfunctie Ja

Videowandmodus (4 x 1080p bronnen) Ja

Picture-in-Picture-modus (PIP) Max. 4 bronnen tegelijk weergegeven

ELEKTRONICA

Voeding 100 - 240 VAC (50/60 Hz)

Stroomverbruik max. (W) ≤610 W ≤575 W

Stroomverbruik in stand-by <1,5 W

Duurzaamheid 24/7

Bedrijfstemperatuur 0° - 40°C, 35-85%RV 5° - 40°C, 20-85%RV

Opslagtemperatuur -20° - 60°C, 35-85%RV

MECHANISCH

Kleur zwart-wit

Productafmetingen (mm) B: 2219 x H: 1274 x D: 115,5 B: 1926 x H: 1108 x D: 119

Netto gewicht (kg) 143 106,5

Afmetingen omlijsting 24,2 mm 22 mm

Diagonale afmetingen 98" 85"

Glas 3 mm Anti-reflectie glas met 
anti-vingerafdruk coating

1,9 mm geëtst Anti-reflectie (AR) 
glas met anti-reflectie glas

Luidsprekers 2 x 10W bij 4Ω HQ

Constructie zonder ventilator  Ja

Montage-interface VESA 800 x 400 VESA 500 x 400

Automatische helderheidsafstelling Ja

TOUCH PANEL

Touch-technologie Infrarood touch-technologie met hoge resolutie

Touch-bediening vinger, handschoen, stylus

Touch-interface Touch USB

Aantal touchpunten 12 6

Resolutie van touch-screen 32767x32767

OVERIG

Stuurprogramma Win: plug-and-play (optioneel stuurprogramma) / Mac: stuurprogramma

Ondersteunde besturingssystemen Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OSX en Linux

Inhoud van pakket e-Screen, afstandsbediening, installatiegids, voedingskabel, HDMI-kabel,  
USB-kabel, IR extender, ergonomische stylus, USB stick

Productgarantie 5 jaar

85“

ULTRAHD

98“

ULTRAHD
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BIJLAGEN

Ingangsignaalbron
85“ Connector

 1 USB 3.0 (voor OPS)

 2 RS232

 3 Ethernet

 4 OPS-slot

 5 DisplayPort 1.2

 6 HDMI 1.4

 7 HDMI 1.4

 8 HDMI 1.4

 9 HDMI 1.4

10 VGA

11 PC audio In

12 IR extender

13 Lijn uit

14
S/PDIF uit (digitale audio 
uit)

15 Touch USB

16 Stroomschakelaar

17 AC in

18 USB 2.0 (voor OPS)

19 USB 2.0 (voor OPS)

e-Screen PTX-9800UHD

e-Screen PTX-8500UHD

4-M8

1879,20
1925,60

10
64

,5
0

11
08

,2
0

71
119,50 500,00

40
0,
00

60
0,
00

29
3,
80

11
8,
35

86
,8
5

90
3,
00

222,80 223,00

11 101312 2 3 4 5 1 6 7 8 9

Ingangsignaalbron
98“ Connector
 1 DisplayPort 1

 2 HDMI 1

 3 HDMI 2

 4 HDMI 3

 5 HDMI 4

 6 VGA-ingang

 7 PC Audio In

 8 IR extender

 9 Audio uit

10 S/PDIF uit

11 RS-232C

12 Ethernet

13 Touch USB

1 2 18 19121143 5 6 1716

OFF

ON

DisplayPortEthernet HDMI 1.4

7

HDMI 1.4

8

HDMI 1.4

9

HDMI 1.4 S/PDIFVGA PC
Audio 

In

IR
Extender

Line
Out Out

Touch
USB

USB 2.0USB 3.0 USB 2.0

13 14 1510

OPSRS232C
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86“

ULTRAHD ULTRAHD

75“

MULTITOUCH ULTRAHD

65“

ULTRAHD

SPECIFICATIES STX-8650UHD STX-7550UHD STX-6550UHD
ART.NR. 7-801150-86 7-801150-75 7-801150-65

LCD-PANEEL

Helderheid 350 cd/m2

Contrastverhouding 1200:1 4000:1

Max. kijkhoek H: 178° / V: 178°

Responstijd (ms) 8

Ondersteunde kleuren 1,07 miljard

Beeldschermresolutie 3840x2160

Beeldscherm beeldrasterfrequentie (Hz) 60

Hoogte-breedteverhouding 16:9

Paneeltechnologie LCD, LED-verlichting aan rand LCD met directe LED-verlichting

Inputresolutie 3840x2160

Input beeldrasterfrequentie (Hz) 60

Schermoriëntatie Landscape Landscape Landscape

SIGNAALCOMPATIBILITEIT / CONNECTIVITEIT

Beeldschermbediening Keypad, RS-232C, ethernet, IR remote controller

Ingangen HDMI 2.0 (2x), Displayport 1.2, VGA, PC audio in, IR extender

Uitgangen Audio-out, SPDIF audio-out

OPS-sleuf Ja

OSD FUNCTIES

OSD-talen Engels, Nederlands, Frans, Duits

ELEKTRONICA

Voeding 100-240V AC (50/60Hz)

Stroomverbruik max. (W) 380 W 300 W 190 W

Stroomverbruik in stand-by 0,5 W

Duurzaamheid 16/7

Bedrijfstemperatuur 5° - 35°C, 35-85%RV

Opslagtemperatuur -20° - 60°C, 35-85%RV

MECHANISCH

Kleur zwart

Productafmetingen (mm) B: 2018 x H: 1162 x D: 119 B: 1770 x H: 1022 x D: 119 B: 1547 x H: 895 x D: 89

Netto gewicht (kg) 64.5 48  38

Afmetingen omlijsting 27,3 mm

Diagonale afmetingen 84" 75“ 65"

Glas 2 mm tempered Anti-Glare (AG) glass, optical bonded

Luidsprekers 2x10W

Constructie zonder ventilator Ja

Montageoppervlak VESA 600x400

Automatische helderheidsafstelling Ja

TOUCH PANEEL

Touch-technologie High Precision Advanced Infra-red

Touch-bediening 2-3 mm passive stylus, finger or 6 mm stylus, palm

Touch-interface 2 x Touch USB

Aantal touchpunten 20

OVERIG

Ondersteunde besturingssystemen Windows 10, Windows, 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OSX

Inhoud van pakket
e-Screen, Remote control unit, Quick Setup Guide, Power cable,  

HDMI cable, USB cable, IR extender,  
ergonomic stylus, USB flash drive

Productgarantie 5 jaar
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e-Screen STX-8650UHD

Ingangsignaalbron
86“ Connector

 1 SPDIF

 2 Audio uit

 3 IR extender

 4 PC Audio In

 5 VGA In (15-pins D-Sub)

 6 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 7 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 8 DisplayPort

 9 Service USB-port

10 Touch USB 1

11 Touch USB 2

12 RS-232C

13 LAN-poort

Ingangsignaalbron
75“ Connector

 1 SPDIF

 2 Audio uit

 3 IR extender

 4 PC Audio In

 5 VGA In (15-pins D-Sub)

 6 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 7 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 8 DisplayPort

 9 Service USB-port

10 Touch USB 1

11 Touch USB 2

12 RS-232C

13 LAN-poort

Ingangsignaalbron
65“ Connector

 1 SPDIF

 2 Audio uit

 3 IR extender

 4 PC Audio In

 5 VGA In (15-pins D-Sub)

 6 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 7 HDMI 1 (HDMI 2.0)

 8 DisplayPort

 9 Service USB-port

10 Touch USB 1

11 Touch USB 2

12 RS-232C

13 LAN-poort

1 2 1043 5 6 11 13127 8 9

1 2 1043 5 6 11 13127 8 9

e-Screen STX-7550UHD

e-Screen STX-6550

1 2 1043 5 6 11 13127 8 9
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65“

ULTRAHD

75“

ULTRAHD

86“

MULTITOUCH ULTRAHD

SPECIFICATIES ETX-6510UHD ETX-7510UHD ETX-8610UHD
PANEL

Diagonale afmetingen 65" 75 86"

Paneeltechnologie TFT LCD

Beeldschermresolutie 3840 x 2160

Helderheid 350 cd / m2

Contrastverhouding 1200 : 1

Rensponstijd 9 ms 6 ms 8 ms

Beeldscherm beeldrasterfrequentie 60 Hz

Max. kijkhoek (H / V) 178°  /  178°

Ondersteunde kleuren 1,07 miljard (10-bit)

Backlight Type Direct LED

TOUCH

Touch-technologie High Precision Advanced Infrared

Aantal Touch Points 32 Points (4 Points with Φ3 mm)

Response Time (Typical) <= 10 ms

Minimum Response afmeting >= Φ 3 mm

Touch resolutie 32768 x 32768 (met Driver) / 7680 x 4320 (zonder Driver)

CONNECTIVITY

Input Connectors USB-A 2.0 x 3, HDMI x 3, HDMI ARC, DisplayPort 1.2, VGA, 3.5mm audio jack, LAN RJ45, RS232

Output Connectors HDMI, USB-B x 2, SPDIF, 3.5mm audio jack

SOUND

Audio Power Output (RMS) 15 W x 2 / 8 Ω + 15 W / 6 Ω

MECHANICAL

Productafmetingen (W x H x D) 1527 x 903 x 110 mm 1748.5 x 1027.5 x 110 mm 1993 x 1163.5 x 110 mm

VESA® (W x H) 600 x 400 mm, M8 Screw

Glas 4mm Tempered Anti-Glare

POWER

Voeding AC 100-240 V 50 / 60 Hz

Opslagtemperatuur 170 W 290 W 370 W

Stroomverbruik in stand-by <= 0.5 W

ECO Sensor Ja

ENVIRONMENTAL

Bedrijfstemperatuur 0 - 40 °C, 20 - 80 %RH

Opslagtemperatuur -20 - 60 °C,10 - 90 %RH

SUPPLIED ACCESSORIES

Accessoires remote, HDMI cable 5m, USB cable 5m, VGA cable 3m, stylus

PRODUCT LOGISTICS

Afmetingen verpakking 1637 x 1038 x 225 mm 1866 x 1170 x 231 mm 2118 x 1324 x 290 mm

Bruto gewicht 65 kg 79 kg 112 kg

Netto gewicht 55 kg 67 kg 100 kg

Product SAP / EAN /  KEA
867842000 / 8713797088640 /  

7-803110-65
867843000 / 8713797088657 /  

7-803110-75
867844000 / 8713797088664 /  

7-803110-86
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ETX-7510UHD

ETX-6510UHD

ETX-8610UHD

Ingang signaalbron
65“ Connector

 1 VGA OUT

 2 PC IN 1/2/3

 3 USB 2.0/3.0

 4 HDMI 1/2 IN

 5 DisplayPort IN

 6 Wifi antenna

 7 TOUCH 1/2 OUT

 8 RS232

 9 WAN IN

10 LAN OUT

11 AV IN

12 S/PDIF digital audio OUT

13 Koptelefonen

Ingang signaalbron
75“ Connector

 1 VGA OUT

 2 PC IN 1/2/3

 3 USB 2.0/3.0

 4 HDMI 1/2 IN

 5 DisplayPort IN

 6 Wifi antenna

 7 TOUCH 1/2 OUT

 8 RS232

 9 WAN IN

10 LAN OUT

11 AV IN

12 S/PDIF digital audio OUT

13 Koptelefonen

Ingang signaalbron
86“ Connector

 1 VGA OUT

 2 PC IN 1/2/3

 3 USB 2.0/3.0

 4 HDMI 1/2 IN

 5 DisplayPort IN

 6 Wifi antenna

 7 TOUCH 1/2 OUT

 8 RS232

 9 WAN IN

10 LAN OUT

11 AV IN

12 S/PDIF digital audio OUT

13 Koptelefonen

8 9 10 11 12 13 7 2 7 3 5

6

4 3 12

1179

2007
41

124.7

600

400

703.5

420.5

8 9 10 11 12 13 7 2 7 3 5

6

134 2

1749

1029
600

400

574.5

324.5

12041

1527

903

41
113.7

400
400

563.5

257.5

8 9 10 11 12 13 7 2 7 3 5
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GUARANTEE

YEARS 

MAGNETIC USB
SUPERIOR
QUALITYMULTITOUCH

e-Board Touch Afmetingen Projectie diagonaal Afmetingen intern bord Afmetingen extern bord

Hoogte x Breedte Hoogte x Breedte

e-Board Touch 77“ 4:3 1940 mm 1165 x 1550 mm 1294 x 1632 mm

e-Board Touch 87“ 16:10 2193 mm 1165 x 1859 mm 1294 x 1940 mm

e-Board Touch 93“ 16:9 2370 mm 1165 x 2064 mm 1294 x 2145 mm

SPECIFICATIES e-BOARD TOUCH 77“ e-BOARD TOUCH 87“ e-BOARD TOUCH 93“
ART.NR. 7-196011 7-196012 7-196013

AFMETINGEN

Afmeting 4:3 16:10 16:9

Projectie diagonaal 1940 mm 2193 mm 2370 mm

Afmetingen intern bord H: 1165 x W: 1550 mm H: 1165 x W: 1859 mm H: 1165 x W: 2064 mm

Afmetingen extern bord H: 1294 x W: 1632 mm H: 1294 x W: 1940 mm H: 1294 x W: 2145 mm

MECHANISCH

Touch-systeem Actieve optical-touch met vier camera’s

Touch-bediening Vinger, stylus of een ander pen-/vingervormig voorwerp

Aantal touch points tot 10

Nauwkeurigheid van touches Approx. 4 mm

Touch-resolutie 32767 x 32767

Touch-responstijd 7-13 ms (9 ms typical)

Responssnelheid 125 frames/sec

PC interface USB 2.0

Besturingssystemen Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 − plug-and-play 
Mac OSX − plug-and-play, Android − stuurprogramma vereist, Linux − plug-and-play

Voeding 100-240 V AC - 5 V DC voedingsadapter

Projectie-oppervlak Hybrid emailstaal (nat uitwisbaar)

Beschrijfbaar oppervlak Ja, met boardmarkers van Legamaster

Ergonomie Compatibel met Legamaster e-Board FLEX-systeem

Garantie Touch-systeem: 2 jaar / Bordoppervlak: 25 jaar

87“ 93“77“
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SET ZIJPANELEN VOOR PROFESSIONAL e-BOARD TOUCH OPPERVLAK WHITEBOARD OPPERVLAK GROEN BORD OPPERVLAK RASTERBORD

ART.NR. Set zijpanelen voor PROFESSIONAL e-Board Touch 77“ 7-196313 7-196323 7-196333

Set zijpanelen voor PROFESSIONAL e-Board Touch 87“ 7-196314 7-196324 7-196334

Set zijpanelen voor PROFESSIONAL e-Board Touch 77“ Frame montage 7-196313-1 - -

Set zijpanelen voor PROFESSIONAL e-Board Touch 87“ Frame montage 7-196314-1 - -

Set zijpanelen voor PROFESSIONAL e-Board Touch 93“ Frame montage 7-196315-1 - -
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ELECTRIC
LESS POWER

USAGE

SPECIFICATIES VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET 
ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELLING

VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET  
ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE  
HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

ART.NR. Voor PTX-9800UHD 7-194272-02 Voor PTX-9800UHD 7-194262-02 Voor PTX-9800UHD 7-194252-02

AFMETINGEN

Afmetingen onderstel, min. hoogte B: 1206 x H: 1381 x D: 691 mm B: 830 x H: 1381 x D: 302,5 mm B: 1065 x H: 1563 x D: 798 mm

Afmetingen onderstel, max. hoogte B: 1206 x H: 1981 x D: 691 mm B: 830 x H: 1981 x D: 302,5 mm B: 1065 x H: 2163 x D: 798 mm

Schermhoogte  
(midden VESA montage) min. 1156 mm 1156 mm 1335 mm

Schermhoogte  
(midden VESA montage) max. 1756 mm 1756 mm 1935 mm

Gewicht 95 kg 69,5 kg 73,6 kg

Bereik hoogteverstelling 600 mm

VOEDING

Netspanning 230V AC / 50Hz

Stroomverbruik stand-by 0,1 W

Maximale stroomverbruik 300 W

DIVERSEN

Maximale belasting schuifkolom 160 kg

Maximaal schermgewicht 143 kg

Maximale schermgrootte 98"

Garantie 2 jaar op elektronische onderdelen,  
3 jaar op andere onderdelen

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Voedingskabel 3,2 m and 0,55m

SPECIFICATIES VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET  
ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING

KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING- XL-VERSIE

KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING - KLEINE-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRI-
SCHE HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRI-
SCHE HOOGTEVERSTELLING KLEINE-VERSIE

IN HOOGTE VERSTELBAAR
WANDMONTAGE

ART.NR. Standaard 7-194272 Standaard 7-194262 Standaard 7-194261 Standaard 7-194252 Standaard 7-194251 EASYSPRING BB400 7-1910XX EASYSPRING BB650 7-1911XX

Voor PTX-8500UHD 7-194272-01 Voor PTX-8500UHD 7-194264 Voor PTX-8500UHD 7-194263 Voor PTX-8500UHD 7-194252-01 Voor PTX-8500UHD 7-194251-01

AFMETINGEN

Afmetingen onderstel, min. hoogte B: 1206 x H: 1417 x D: 691 mm B: 674 x H: 1409 x D: 263 mm B: 674 x H: 1148 x D: 263 mm B: 1065 x H: 1594 x D: 798 mm B: 1065 x H: 1333 x D: 798 mm B: 558 x H: 600 x D: 74 mm B: 924,5 x H: 1058,5 x D: 160,5 mm

Afmetingen onderstel, max. hoogte B: 1206 x H: 2017 x D: 691 mm B: 674 x H: 2009 x D: 263 mm B: 674 x H: 1648 x D: 263 mm B: 1065 x H: 2194 x D: 798 mm B: 1065 x H: 1833 x D: 798 mm ** **

Schermhoogte  
(midden VESA montage) min. 1156 mm 1148 mm 887 mm 1333 mm 1072 mm ** **

Schermhoogte  
(midden VESA montage) max. 1756 mm 1748 mm 1387 mm 1933 mm 1572 mm ** **

Gewicht 30,4 kg 30,4 kg 26 kg 44,8 kg 40,4 kg 22 kg **

Bereik hoogteverstelling 600 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm 400 mm 650 mm

VOEDING

Netspanning 230V AC / 50Hz 230V AC / 50Hz 230V AC / 50Hz NA NA

Stroomverbruik stand-by 0,1 W 0,1 W 0,1 W NA NA

Maximale stroomverbruik 300 W 300 W 300 W NA NA

DIVERSEN

Maximale belasting schuifkolom 150 kg 150 kg 150 kg ** **

Maximaal schermgewicht 135 kg 135 kg 135 kg ** **

Maximale schermgrootte 86” 86” 86” ** **

Garantie 2 jaar op elektronische onderdelen,  
3 jaar op andere onderdelen

2 jaar op elektronische onderdelen,  
3 jaar op andere onderdelen

2 jaar op elektronische onderdelen,  
3 jaar op andere onderdelen 2 jaar 2 jaar 

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Voedingskabel 3,2 m en 0,3 m 3,2 m en 0,3 m 3,2 m en 0,3 m NA NA
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SPECIFICATIES VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET 
ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELLING

VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET  
ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE  
HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

ART.NR. Voor PTX-9800UHD 7-194272-02 Voor PTX-9800UHD 7-194262-02 Voor PTX-9800UHD 7-194252-02

AFMETINGEN

Afmetingen onderstel, min. hoogte B: 1206 x H: 1381 x D: 691 mm B: 830 x H: 1381 x D: 302,5 mm B: 1065 x H: 1563 x D: 798 mm

Afmetingen onderstel, max. hoogte B: 1206 x H: 1981 x D: 691 mm B: 830 x H: 1981 x D: 302,5 mm B: 1065 x H: 2163 x D: 798 mm

Schermhoogte  
(midden VESA montage) min. 1156 mm 1156 mm 1335 mm

Schermhoogte  
(midden VESA montage) max. 1756 mm 1756 mm 1935 mm

Gewicht 95 kg 69,5 kg 73,6 kg

Bereik hoogteverstelling 600 mm

VOEDING

Netspanning 230V AC / 50Hz

Stroomverbruik stand-by 0,1 W

Maximale stroomverbruik 300 W

DIVERSEN

Maximale belasting schuifkolom 160 kg

Maximaal schermgewicht 143 kg

Maximale schermgrootte 98"

Garantie 2 jaar op elektronische onderdelen,  
3 jaar op andere onderdelen

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Voedingskabel 3,2 m and 0,55m

SPECIFICATIES VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET  
ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING

KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING- XL-VERSIE

KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING - KLEINE-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRI-
SCHE HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRI-
SCHE HOOGTEVERSTELLING KLEINE-VERSIE

IN HOOGTE VERSTELBAAR
WANDMONTAGE

ART.NR. Standaard 7-194272 Standaard 7-194262 Standaard 7-194261 Standaard 7-194252 Standaard 7-194251 EASYSPRING BB400 7-1910XX EASYSPRING BB650 7-1911XX

Voor PTX-8500UHD 7-194272-01 Voor PTX-8500UHD 7-194264 Voor PTX-8500UHD 7-194263 Voor PTX-8500UHD 7-194252-01 Voor PTX-8500UHD 7-194251-01

AFMETINGEN

Afmetingen onderstel, min. hoogte B: 1206 x H: 1417 x D: 691 mm B: 674 x H: 1409 x D: 263 mm B: 674 x H: 1148 x D: 263 mm B: 1065 x H: 1594 x D: 798 mm B: 1065 x H: 1333 x D: 798 mm B: 558 x H: 600 x D: 74 mm B: 924,5 x H: 1058,5 x D: 160,5 mm

Afmetingen onderstel, max. hoogte B: 1206 x H: 2017 x D: 691 mm B: 674 x H: 2009 x D: 263 mm B: 674 x H: 1648 x D: 263 mm B: 1065 x H: 2194 x D: 798 mm B: 1065 x H: 1833 x D: 798 mm ** **

Schermhoogte  
(midden VESA montage) min. 1156 mm 1148 mm 887 mm 1333 mm 1072 mm ** **

Schermhoogte  
(midden VESA montage) max. 1756 mm 1748 mm 1387 mm 1933 mm 1572 mm ** **

Gewicht 30,4 kg 30,4 kg 26 kg 44,8 kg 40,4 kg 22 kg **

Bereik hoogteverstelling 600 mm 600 mm 500 mm 600 mm 500 mm 400 mm 650 mm

VOEDING

Netspanning 230V AC / 50Hz 230V AC / 50Hz 230V AC / 50Hz NA NA

Stroomverbruik stand-by 0,1 W 0,1 W 0,1 W NA NA

Maximale stroomverbruik 300 W 300 W 300 W NA NA

DIVERSEN

Maximale belasting schuifkolom 150 kg 150 kg 150 kg ** **

Maximaal schermgewicht 135 kg 135 kg 135 kg ** **

Maximale schermgrootte 86” 86” 86” ** **

Garantie 2 jaar op elektronische onderdelen,  
3 jaar op andere onderdelen

2 jaar op elektronische onderdelen,  
3 jaar op andere onderdelen

2 jaar op elektronische onderdelen,  
3 jaar op andere onderdelen 2 jaar 2 jaar 

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Voedingskabel 3,2 m en 0,3 m 3,2 m en 0,3 m 3,2 m en 0,3 m NA NA

** Set is afhankelijk van het gewicht van de configuratie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Legamaster dealer
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VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET  
ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING

KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE
HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE
HOOGTEVERSTELLING KLEINE-VERSIE
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VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET 
ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING

VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET  
ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE  
HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE  
HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE  
HOOGTEVERSTELLING KLEINE-VERSIE
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SPECIFICATIES KOLOMMENSYSTEEM  
VASTE HOOGTE VERRIJDBAAR ONDERSTEL VASTE HOOGTE

ART.NR. Standaard 7-194241 Voor PTX-5800UHD 7-194217

Voor PTX-8500UHD 7-194248 Voor STX-5800 - 8400 & PTX6500UHD 7-194211

- - Voor PTX-8500UHD 7-194218

AFMETINGEN STANDAARD VOOR PTX-8500UHD VOOR PTX 5800UHD VOOR STX5800-8400 & PTX6500UHD VOOR PTX-8500UHD

Afmetingen (mm) L: 888 x B: 1800 x D: 133 L: 976 x B: 1793 x D: 798 L: 1396 x B: 1793 x D: 798 L: 1396 x B: 1793 x D: 798

Schermhoogte  
(midden VESA montage) (mm) 1498 1498

Gewicht (Kg) 22,3 35,5 28,5

DIVERSEN

Maximaal schermgewicht (Kg) - 55 100

Maximale schermgrootte 84" 85" 58" 84" 85"

Montageoppervlak VESA 600x400, 400x400, 
200x400 VESA 500x400 VESA 200x400 VESA 600x400, 400x400 VESA 500x400

Product garantie 3 jaar 3 jaar

SPECIFICATIES WANDMONTAGECOMPONENT
ART.NR. Voor e-Screen 50-65“ 7-192200

Voor e-Screen 84-85“  7-192201

Voor PTX-9800UHD 7-192203

AFMETINGEN VOOR 50“-65“ VOOR 84“-85“ VOOR 98“

Afmetingen (mm) L: 875 x B: 419 x D: 50 L: 1230 x B: 419 x D: 57 L: 1190 x B: 630 mm x D: 38

Schermhoogte  
(midden VESA montage) (mm) -

Gewicht (Kg) 6,6 8,9 12,05

DIVERSEN

Maximaal schermgewicht (Kg) 90,7 113,4 160

Maximale schermgrootte - 98“

Montageoppervlak VESA 800x400 max.

Product garantie 10 jaar

VOOR 98“
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* afmetingen van 87“ e-Board Touch in hoogte verstelbare systemen

SPECIFICATIES KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING - NORMALE-VERSIE

KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING- XL-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING - NORMALE-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

IN HOOGTE VERSTELBAAR KOLOM-
MENSYSTEEM MET CONTRAGEWICHT

IN HOOGTE VERSTELBAAR  
WANDCOMPONENT

ART. NR. Voor e-Board Touch 77“ 7-195281-01 Voor e-Board Touch 77“ 7-195281-02 Voor e-Board Touch 77“ 7-195291-01 Voor e-Board Touch 77“ 7-195291-02 260 cm 7-195250-260 Alle afmetingen e-Boards 
en FLEX borden 7-195212-xx **

Voor e-Board Touch 87" 7-195282-01 Voor e-Board Touch 87" 7-195282-02 Voor e-Board Touch 87“ 
and 93“ 7-195292-01 Voor e-Board Touch 87“ 

and 93“ 7-195292-02 290 cm 7-195250-290

Voor e-Board Touch 93" 7-195285-01 Voor e-Board Touch 93" 7-195285-02 Voor Projectiebord  
FLEX 77“/88“ 7-195293-01 Voor Projectiebord  

FLEX 77“/88“ 7-195293-02

Voor Projectiebord  
FLEX 77“/88“ 7-195283-01 Voor Projection Board  

FLEX 77“/88“ 7-195283-02
Voor Projectiebord  

FLEX voor interactieve 
projectoren 87"

7-195294-01
Voor Projectiebord  

FLEX voor interactieve 
projectoren 87"

7-195294-02

Voor Projectiebord FLEX 
voor interactieve  
projectoren 87"

7-195284-01 Voor Projection board inter-
active projector 87" 7-195284-02

AFMETINGEN

Afmetingen (mm) - - - - B: 1955 x H: 2600 x 
D: 250

B: 1955 x H: 2900 x 
D: 250 B: 1000 x H: 1300 x D: 186

Afmetingen bij minimale hoogte* B: 1852 x H: 1575 x D: 468 B: 1852 x H: 1575 x D: 468 B: 1852 x H: 1756 x D: 798 B: 1852 x H: 1585 x D: 798 - -

Afmetingen bij maximale hoogte* B: 1852 x H: 2075 x D: 468 B: 1852 x H: 2436 x D: 468 B: 1852 x H: 2256 x D: 798 B: 1852 x H: 2185 x D: 798 - -

In hoogte verstelbare serie (mm) 500 600 500 600 variabel 600

Lengte pennengoot 1000,00 1000,00 1000,00 1390,00 1000,00

VOEDING

Netspanning 120 VAC / 60 Hz of 230 VAC /50 Hz 120 VAC / 60 Hz of 230 VAC /50 Hz 120 VAC / 60 Hz of 230 VAC /50 Hz - -

Stroomverbruik stand-by 0,1 W 0,1 W 0,1 W - -

Maximaal stroomverbruik 300 W 300 W 300 W - -

DIVERSEN

Maximale belasting (kg) 150,00 150,00 150,00 - 550,00

Maximale bordafmetingen 93" 93" 93" - -

Garantie 2 jaar op elektronische onderdelen, 3 jaar op andere onderdelen 2 jaar op elektronische onderdelen, 3 jaar  
op andere onderdelen

2 jaar op elektronische onderdelen, 3 jaar  
op andere onderdelen 3 jaar 3 jaar

SPECIFICATIES KOLOMMENSYSTEEM VASTE HOOGTE VERRIJDBAAR ONDERSTEL VASTE HOOGTE

ART.NR. Alle afmetingen e-Boards 
en FLEX borden 7-195271 7-195221

PROFESSIONAL e-Board 
Touch 87” met zijpanelen 7-195272 7-195222

AFMETINGEN ALLE MATEN 87” MET ZIJPANELEN ALLE MATEN 87” MET ZIJPANELEN

Afmetingen (mm) L: 1289 x B: 2600 x D: 277 L: 1390 x B: 2600 x D: 277 L: 1847 x B: 1793 x D: 798

Weight (Kg) 44 46,2 42,1 43,2

Lengte pennengoot (mm) 1000,00 1390,00 1000,00 1390,00

MISCELLANEOUS

Maximale bordafmetingen 112“ 112“

Product garantie 3 jaar 3 jaar
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**Set is afhankelijk van het gewicht van de configuratie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Legamaster dealer

SPECIFICATIES KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING - NORMALE-VERSIE

KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING- XL-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING - NORMALE-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

IN HOOGTE VERSTELBAAR KOLOM-
MENSYSTEEM MET CONTRAGEWICHT

IN HOOGTE VERSTELBAAR  
WANDCOMPONENT

ART. NR. Voor e-Board Touch 77“ 7-195281-01 Voor e-Board Touch 77“ 7-195281-02 Voor e-Board Touch 77“ 7-195291-01 Voor e-Board Touch 77“ 7-195291-02 260 cm 7-195250-260 Alle afmetingen e-Boards 
en FLEX borden 7-195212-xx **

Voor e-Board Touch 87" 7-195282-01 Voor e-Board Touch 87" 7-195282-02 Voor e-Board Touch 87“ 
and 93“ 7-195292-01 Voor e-Board Touch 87“ 

and 93“ 7-195292-02 290 cm 7-195250-290

Voor e-Board Touch 93" 7-195285-01 Voor e-Board Touch 93" 7-195285-02 Voor Projectiebord  
FLEX 77“/88“ 7-195293-01 Voor Projectiebord  

FLEX 77“/88“ 7-195293-02

Voor Projectiebord  
FLEX 77“/88“ 7-195283-01 Voor Projection Board  

FLEX 77“/88“ 7-195283-02
Voor Projectiebord  

FLEX voor interactieve 
projectoren 87"

7-195294-01
Voor Projectiebord  

FLEX voor interactieve 
projectoren 87"

7-195294-02

Voor Projectiebord FLEX 
voor interactieve  
projectoren 87"

7-195284-01 Voor Projection board inter-
active projector 87" 7-195284-02

AFMETINGEN

Afmetingen (mm) - - - - B: 1955 x H: 2600 x 
D: 250

B: 1955 x H: 2900 x 
D: 250 B: 1000 x H: 1300 x D: 186

Afmetingen bij minimale hoogte* B: 1852 x H: 1575 x D: 468 B: 1852 x H: 1575 x D: 468 B: 1852 x H: 1756 x D: 798 B: 1852 x H: 1585 x D: 798 - -

Afmetingen bij maximale hoogte* B: 1852 x H: 2075 x D: 468 B: 1852 x H: 2436 x D: 468 B: 1852 x H: 2256 x D: 798 B: 1852 x H: 2185 x D: 798 - -

In hoogte verstelbare serie (mm) 500 600 500 600 variabel 600

Lengte pennengoot 1000,00 1000,00 1000,00 1390,00 1000,00

VOEDING

Netspanning 120 VAC / 60 Hz of 230 VAC /50 Hz 120 VAC / 60 Hz of 230 VAC /50 Hz 120 VAC / 60 Hz of 230 VAC /50 Hz - -

Stroomverbruik stand-by 0,1 W 0,1 W 0,1 W - -

Maximaal stroomverbruik 300 W 300 W 300 W - -

DIVERSEN

Maximale belasting (kg) 150,00 150,00 150,00 - 550,00

Maximale bordafmetingen 93" 93" 93" - -

Garantie 2 jaar op elektronische onderdelen, 3 jaar op andere onderdelen 2 jaar op elektronische onderdelen, 3 jaar  
op andere onderdelen

2 jaar op elektronische onderdelen, 3 jaar  
op andere onderdelen 3 jaar 3 jaar
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KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING - KLEINE-VERSIE

KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE HOOGTE-
VERSTELLING - XL-VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET  
ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING -  
STANDAARD VERSIE

VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE 
HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

IN HOOGTE VERSTELBAAR KOLOMMENSYSTEEM  
MET CONTRAGEWICHT
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IN HOOGTE VERSTELBAAR WANDCOMPONENT

VERRIJDBAAR ONDERSTEL VASTE HOOGTE

KOLOMMENSYSTEEM VASTE HOOGTE
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GUARANTEE

YEARS 

LIGHT-
WEIGHT

SUPERIOR
QUALITY

Diagonale 
afmeting

Projectie- 
formaat

Externe maten 
(AxB)

Interne maten  
(CxD)

77“ 77“ / 4:3 1220 x 1680 mm 1180 x 1640 mm

99“ 99“ / 4:3 1550 x 2120 mm 1510 x 2080 mm

88“ 88“ / 16:10 1220 x 2000 mm 1180 x 1960 mm

SPECIFICATIES PROFESSIONAL BORDEN FLEX
ART.NR. PROFESSIONAL projectie bord FLEX 77“ 7-190012

PROFESSIONAL projectie bord FLEX 99“ 7-190013

PROFESSIONAL projectie bord FLEX 88“ 7-190014

AFMETINGEN 77“ 99“ 88“

Projectieformaat 77“ / 4:3 99“ / 4:3 88“ / 16:10

Externe maten 1220 x 1680 mm 1550 x 2120 mm 1220 x 2000 mm

Interne maten 1180 x 1640 mm 1510 x 2080 mm 1180 x 1960 mm

SPECIFICATIES PROFESSIONAL PROJECTIEBORD FLEX VOOR INTERACTIEVE PROJECTOREN
ART. NR. PROFESSIONAL Projectiebord FLEX 87‘‘ voor interactieve projectoren 7-190034

AFMETINGEN

Projectieformaat 87” / 16:10

Binnenmaten 1429 x 2127 mm

Buitenmaten 1389 x 2087 mm
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SPECIFICATIES PROJECTORARMEN (ALLEEN e-BOARDS)
ART.NR. FLEX-wandmontage 470 7-195412

FLEX-wandmontage 590 7-195413

FLEX-wandmontage 710 7-195414

FLEX-wandmontage 1200 7-195417

FLEX-wandmontage 1460 7-195418

FLEX-projectorsteunen 320-1200 7-195431-7

FLEX-projectorsteunen 320-1460 7-195431-8

FLEX-projectorsteunen 470-470 7-195432-2

FLEX-projectorsteunen 470-590 7-195432-3

FLEX-projectorsteunen 470-710 7-195432-4

FLEX-projectorsteunen 470-770 7-195432-5

FLEX-projectorsteunen 470-1460 7-195432-8

FLEX-projectorsteunen 590-710 7-195433-4

FLEX-projectorsteunen 590-770 7-195433-5

FLEX-projectorsteunen 590-1010 7-195433-6

FLEX-projectorsteunen 590-1460 7-195433-8

FLEX-projectorsteunen voor  
wandsteunen van derden 470 7-195422

FLEX-projectorsteunen voor  
wandsteunen van derden 590 7-195423

FLEX-projectorsteunen voor  
wandsteunen van derden 710 7-195424

FLEX-projectorsteunen voor  
wandsteunen van derden 770 7-195425

SPECIFICATIES eBeam EDGE PLUS
ART.NR. eBeam Edge Plus USB 7-164540

eBeam Edge Plus Wireless 7-164550

eBeam Edge stylus 7-164200

eBeam Projection stylus 7-166000

Gebruiksvoordelen Het meest compacte mobiele interactieve whiteboardsysteem ter wereld

Besturingssystemen Windows XP SP3/ Vista SP2/7 SP1 | Mac OSX 10.5.8 - 10.7 | Linux Ubuntu 10.04

Softwareversie 2.4 voor Windows | 2.3 voor Mac | 0.8.0 (Beta) voor Linux

Softwaretalen voor Windows Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans (Zuid-America) Italiaans, Deens, Tjechisch, Hongaards, Japanees, Hebreeuws,  
Koreaans, Noors, Pools, Portugees (Brazilië), Russisch, Zweeds, Thais, Turks en Vietnamees

Gebruikerslicenties voor software Onbeperkt

Compatibel met NetMeeting Ja

Muismodus Ja

eBeam stylus - muis eBeam Edge stylus met ingebouwde muisfuncties

Type batterij Herlaadbare batterij (7-164540, 7-164550) / 1 AAA batterij (7-164200, 7-166000)

Levensduur batterij 15 uur continu gebruik  (7-164540, 7-164550) / 50 uur schrijftijd (7-164200, 7-166000)

Batterijbewaking Ja

Netspanning Ja, via USB

Kabel naar computer 4.5 meter

Max. actief bordoppervlak 4.9 m x 1.5 m

Min. actief bordoppervlak 43 cm x 28 cm

Ondersteunende bestandsformaten JPEG, TIFF, HTML, PDF, Vector PDF, EPS, BMP, WBD, swf

Ijking 9-punts ijking

Computeraansluiting USB 2.0 en USB 3.0

Import van sessieaantekeningen Ja

Server internetsessies Ja

Internetprotocol Standaard via poort 80 - kan individueel worden ingesteld

Max. gebruikers voor LAN/internet 10/25 (meer bij gebruik door Netmeeting)

Garantie op hardware 3 jaar

Voor de juiste projectorsteunen voor uw systeemr kunt u contact opnemen met uw Legamaster dealer.
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SPECIFICATIES SP3700 ACTIVE SOUND SYSTEM
ART.NR. Soundbar SP 3700 grijs voor PROFESSIONAL e-Board Touch 7-198111

Soundbar-montagebeugel e-Board FLEX 7-198210

Soundbar-montagebeugel voor in hoogte verstelbaar kolomsysteem  
en Elektrisch Hoogteverstelbare systemen 7-198220

Soundbar SP 3700 zwart voor e-Screen 7-198112

Soundbar-montagebeugel e-Screen M 7-198320

Soundbar-montagebeugel e-Screen L 7-198330

Soundbar-montagebeugel EasyFix 7-198340

Afmetingen (W x H x D) 942 x 95 x 59 mm

Voeding 2 x 15 W + 30 W

Contrastverhouding Line-in 3,5 mm jack

Connectors Aux-in stereo RCA

SPL 1 W / 1 m 82 dB

Frequentieresponsie 45 Hz - 20 kHz

Netspanning 100-230V AC

Stroomverbruik Max. 60 W

PTX-UHD Serie STX Serie ETX Serie

65“ 85“ 98“ 58“ 65“ 75“ 84“ 65“ 75“ 86“

7-198320 Soundbar-montagebeugel e-Screen M x x

7-198330 Soundbar-montagebeugel e-Screen L x x x

7-198340 EasyFix soundbar bracket ESB-406 x x

7-198350 EasyFix soundbar bracket ESB-448 x x x x x
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Zijpanelen voor e-Screen ETX

ART.-NR. Gelakt staal voor ETX-6510 7-803901-65

Geëmailleerd staal voor ETX-6510 7-803911-65

Gelakt staal voor ETX-6510 op een kolom systeem 7-803921-65

Geëmailleerd staal voor ETX-6510 op een kolom systeem 7-803931-65

Additioneel gelakt staal voor ETX-6510 7-803941-65

Additioneel geëmailleerd staal voor ETX-6510 7-803951-65

Gelakt staal voor ETX-7510 7-803901-75

Geëmailleerd staal voor ETX-7510 7-803911-75

Gelakt staal voor ETX-7510 op een kolom systeem 7-803921-75

Geëmailleerd staal voor ETX-7510 op een kolom systeem 7-803931-75

Additioneel gelakt staal voor ETX-7510 7-803941-75

Gelakt staal voor ETX-8610 7-803901-86

Geëmailleerd staal voor ETX-8610 7-803911-86

Additioneel gelakt staal voor ETX-8610 7-803941-86

Additioneel geëmailleerd staal voor ETX-8610 7-803951-86



Legamaster, brand of the edding group

Maak kennis met de veelzijdigheid en kwaliteit van Legamaster!
Als sterk merk van het edding-concern is Legamaster zonder meer de eerste keuze voor hedendaagse en in het oog springende visualisering 

en presentatie. Of het nu gaat om onderwijs, seminars, conferenties of bijeenkomsten, naast een uitgebreid assortiment van Legamaster 

Electronics, biedt Legamaster een uitgebreid assortiment van flipovers, whiteboards en prikborden, presentatiehulpmiddelen, 

planningstools, inrichtingssystemen en accessoires.
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Legamaster International B.V.
Kwinkweerd 62
Postbus 111
7240 AC Lochem
Tel: +31(0)573-713000
E-mail: infonl@legamaster.com
Website: www.legamaster.com

Legamaster bvba
Mechelen Campus
Schaliënhoevedreef 20 J
B-2800 Mechelen
Tel: +32(0)15-280101
E-mail: infobelux@legamaster.com
Website: www.legamaster.com
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