
EFFECTIEVER SAMENWERKEN...
met de interactievie oplossingen van Legamaster 



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 overal. Van een uitstekend digitaal beeld tot het gemak van

een digitaal beschrijfbaar oppervlak.

Een touchscreen is één van de meest veelzijdige hulpmiddelen voor vergaderruimtes:

het functioneert zowel als interactief presentatiemiddel, beschrijfbaar whiteboard of als

statisch scherm voor presentaties, films, afbeeldingen etc.

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.

Interactieve oplossingen
om uw verhaal digitaal te ondersteunen
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We make communication visible

 
De voordelen van een touchscreen:

 Annoteren en digitaal informatie delen… Supereenvoudig

 Scherpe beelden geven uw presentatie een WOW-factor factor

 Betrek internationale collega’s en werk samen in realtime en  

 via elk apparaat aan hetzelfde project

 Gegevens beschermen is heel gemakkelijk met onze  

 Flipbox-software

 Geen stress. Alles werkt intuïtief!



De Legamaster XTX-series is een van de meest veelzijdige hulpmiddelen voor vergaderruimtes.

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 samen te werken en te communiceren.

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

microfoon en voor conferencing aangepaste luidsprekers.

Dit alles in combinatie met alle functionaliteiten van een touchscreen maakt

de XTX een onmisbare aanwinst voor elke vergaderruimte.          

e-Screen XTX-UHD
Samenwerken met collega’s
over de grenzen

To DO:

Stereo geluidssysteem Microfoon

Geintegreerde 
Camera‘s

Makkelijke toegang tot
knoppen en USB-poort

Waarom kiezen voor de XTX-UHD?
 Ultra HD/4k resolutie

 Beschikbaar in 86“, 75“ en 55“

 Naar voren gericht geluidssysteem

 Geïntegreede camera’s en microfoon

 Constructie zonder ventilator

 Laag energieverbruik

Extreem snel en accuraat
Active touch systeem



Interactieve oplossingen vormen steeds meer een meerwaarde in bedrijven of

scholen. 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.

U kunt uw publiek imponeren met een kristalhelder, hoogkwalitatief en

haarscherp beeld. Bovendien kunt u tot 400% meer data op uw scherm

weergeven vergeleken met een Full HD-scherm.

e-Screen STX
Een soepele touch, kristalhelder beeld
en strak design

Strak en
modern design

Ingebouwde
automatische
helderheid sensor

Een zeer nauwkeurige 
en natuurlijke touch 
ervaring door Optical 
bonding

Waarom kiezen voor de STX?
 Optical bonding; ongekend touch nauwkeurigheid 

 Ultra HD/4k resolutie

 Beschikbaar in 86”, 75”en 65”

 Ultra-slank ontwerp

 Laag energieverbruik



Verander een gewone vergadering, onderwijsmaterialen of presentatie in een

indrukwekkende interactieve ervaring met de ETX-serie touchscreens.

De metalen omlijsting met aluminium front en afgeronde hoeken maken het

ETX-screen de perfecte oplossing voor omgevingen zoals scholen.

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

worden bediend, en biedt een multi-touch functionaliteit met maximaal 32

touchpunten tegelijk. Zo creëert u mogelijkheden voor spontane interactie om

het doel van uw sessie kracht bij te zetten.

e-Screen ETX
Analoog schrijven én digitaal werken
in 1 oplossing!

Beschrijfbare zijpanelen
Ingebouwde automatische 
helderheid sensor

Laag energieverbruik

Waarom kiezen voor de ETX?
 32-punts multi-touch

 Beschikbaar in formaten: 86”, 75”, 65” en 55’’

 Ingebouwde speakers

 Optioneel Android besturingssysteem



Rosenboom
Ambachtsmark 11
1355 EA Almere 

Tel  : 036-5312744
E-mail : sales@rosenboom.nl
Website : www.rosenboom.nl

Meer inspiratie nodig? 
Neem dan contact op met:

Legamaster, 
brand of the edding group

STX

ETX

55“

ULTRAHDULTRAHD

75“

86“

ULTRAHD

86“

ULTRAHD

ULTRAHD

86“

XTX

ULTRAHD

75“

ULTRAHD

65“

ULTRAHD

75“

ULTRAHD

65“

ULTRAHD

55“

ULTRAHD


