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Monitor interaktywny z komputerem 
pokładowym dla Edukacji
Monitor LCD z ekranem dotykowym PN-65SC1 zapewnia innowacje w świecie edukacji.

Ten niedrogi, 65-calowy model z podstawową funkcjonalnością serii Sharp Interactive 
Touch Board po prostu ulepsza komunikację wizualną, przekształcając naukę w klasie 
w kreatywne i interaktywne doświadczenia.

Jednoczesne pisanie – palcem lub piórem dotykowym dla nawet 10 osób jednocześnie  
– TAK, ponieważ PN-65SC1 rozpoznaje 10 punktów dotyku dla wielu osób. Burze 
mózgów i zajęcia w klasie stają się bardziej ciekawe i produktywne.

Sharp PN-65SC1 pomaga pracować wydajniej, płynniej i kreatywnie



Co nas wyróżnia?        Co zyskuje szkoła?!

Technologia obrazu: 
Rozdzielczość 1920 x 1080 
pikseli 

Wytrzymałość: Odporna na 
uderzenia i zarysowania 
powłoka ekranu, która sprosta 
warunkom pracy w szkole.

Technologia dotykowa: 10 
punktów dotyku: pozwala na 
jednoczesną pracę nawet 10 
osobom i nie wymaga 
kalibracji

System operacyjny:  monitor 
ma zainstalowany  system 
operacyjny  Microsoft 
Windows 10 jako najbardziej 
popularny w polskiej edukacji.

Czas pracy :  żywotność 
ekranu monitora minimum 30 
000 godzin pracy oraz 16 h 
ciągłej pracy urządzenia na 
dobę
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Oszczędności: Brak kosztów 
ukrytych np. wymiana lamp 
w projektorach do tablic IWB

Wygodna opcja zmiany 
lokalizacji monitora z sali do 
sali poprzez łatwy demontaż 
lub stojak jezdny (opcja 
dodatkowa).

Komputer pokładowy:  
monitor jest wyposażony 
w komputer (miniPC) 
współpracujący z pakietem 
biurowym Microsoft Office 
oraz dziennikiem 
elektronicznym ON-LINE. 

Oprogramowanie użytkowe: 
Monitor posiada 
zainstalowane 
oprogramowanie wspierające 
prowadzenie lekcji np. 
liniatura, kratka i inne 
szablony.

Internet:  współpracuje ze 
szkolną siecią WiFi. LAN lub 
OSE. 



*1 Jasność zależy od źródła sygnału i innych ustawień obrazu. Poziom jasności będzie się nieznacznie zmniejszał wraz z 
upływem czasu eksploatacji. Ze względu na charakterystykę urządzenia nie jest możliwe precyzyjne ustawienie stałego 
poziomu jasności. *2 Wyłączając czujnik dotykowy wokół ekranu LCD. *3 Włączając powłokę antyrefleksyjną z przodu. 
*4 Przybliżona odległość, przy której szklany panel jest w stanie wytrzymać uderzenie żelaznej kuli o wadze 500 gramów 
upuszczonej na jego środek. *5 Do podłączenia komputera i innych urządzeń audiowizualnych należy stosować kabel 
powszechnie dostępny w sprzedaży. *6 Kabel zasilający z trzystykową wtyczką jest dostarczany w zestawie. *7 Podłącz 
dostarczony kabel USB do komputera, by obsługiwać urządzenie dotykowo. Przy połączeniu przez hub USB monitor PN-
65SC1 może nie być rozpoznawany i może nie działać prawidłowo.

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w 
momencie wydruku. Logo ENERGY STAR jest znakiem certyfikującym i może być używane jedynie do poświadczania, że 
określone produkty są zgodne z wymogami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR to znak zarejestrowany w Stanach 
Zjednoczonych. Windows, Windows XP, Windows Server i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi 
Microsoft Corporation. Nazwy HDMI oraz HDMI High-Definition Multimedia Interface, a także logo HDMI są znakami 
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i 
innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi ich prawnych właścicieli.  ©Sharp Corporation. Lipiec 2017 Zadanie: (18281). Ref.: Broszura Jasper 65 Inch Big 
Pad. Wszystkie znaki towarowe wymienione. E&OE.  

Uwagi

Nazwa modelu PN-65SC1
Instalacja Orientacja pozioma

Panel LCD

Maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli

Maks. liczba wyświetlanych kolorów (w przybliżeniu) Matryca z 16,77 milionami kolorów

Wymiary piksela (w poziomie/w pionie) 0,744 x 0,744 mm

Maks. jasność*1 (średnia) 350 cd/m2

Współczynnik kontrastu 5 000 : 1

Kąt obserwacji (w poziomie/w pionie)*2 178°/178° (CR ≥10)

Aktywny obszar ekranu (szerokość/wysokość; w przybliżeniu) 1 428,5 x 803,5 mm (56 1/4” x 31 5/8”)

Czas reakcji 6,5 ms (między poziomami szarości, średni)

Podświetlenie Podświetlenie LED, krawędziowe

Ekran dotykowy

Technologia dotykowa Na podczerwień (system wykrywania położenia w podczerwieni)

Port do podłączenia komputera USB 2.0 (typ B) x 1 

Źródło zasilania Zasilanie poprzez urządzenie główne

Funkcje wielopunktowego dotyku 10 punktów

Szkło ochronne Grubość: ok. 4,1 mm*3 Odporność na wstrząsy: 130 cm*4

Pióro dotykowe Przyciski funkcyjne N.D. (pióro pasywne)

Gniazda 
wejściowe PC

Sygnał wideo Analogowy RGB (0,7 Vp-p) [75 Ω], HDMI™ DisplayPort™

Synchronizacja Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej/pionowej (poziom TTL: dodatni/ujemny)

Plug & Play VESA DDC2B

Zarządzanie zasilaniem VESA DPMS

Gniazda wejściowe*5 Analogowy sygnał komputerowy: mini D-sub 15-stykowe x 1, HDMI x 4 (zgodne z HDCP i 1080p, obsługujące sygnał PC/AV), DisplayPort 
(zgodne z HDCP i sygnałem PC) x 1,  φ 3,5 mm mini stereo jack x 1, RS-232C D-sub 9-stykowe x 1

Gniazda wyjściowe*5 φ 3,5 mm mini jack stereo x 1

Funkcja rozdzielnika USB USB 2.0 (typ A) x 2

Gniazdo Mini OPS 12 V, 2.4 A (zasilanie dostarczane przy rozszerzeniu funkcji za pomocą części opcjonalnej)

Moc głośników 10 W + 10 W

Metoda montażu VESA w 4 miejscach (rozstaw: 400 x 400 mm, wkręty M6)

Źródło zasilania*6 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Pobór mocy 205 W

Warunki 
otoczenia

Temperatura podczas pracy Od 5˚C do 35˚C

Wilgotność podczas pracy Od 20% do 80% (wilgotność względna, bez skraplania)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) - w przybliżeniu (samego ekranu) 1521 x 99 x 952 mm (59 7/8” x 3 7/8” x 37 1/2”)

Masa (ok.) 57,5 kg

Podstawowe wyposażenie Kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria (typ AAA) x 2, instrukcja instalacji, pusta nalepka, zacisk do przewodów x 3, kabel USB*7, półka na pióra dotykowe, wkręt mocujący do półki na pióra 
dotykowe x 2,  pióro dotykowe, wspornik do montażu kamery, wkręt mocujący do wspornika kamery x 2, wkręt mocujący do kamery, CD-ROM, licencja SHARP Display Connect

Dimensions

Units: mm (inch) 
* Screen dimensions  
* To use the VESA-standard mounting bracket, use M6 screws that are 8 to 10 mm plus the thickness of the bracket.  

VESA holes*
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DisplayPort
input

PC/AV input 
(HDMI)

(Side)

RS-232C input

PC analogue 
input (D-sub)

Touch panel Audio input

USB Audio 
output

(Bottom)

[Optional Mini-OPS Module for Extension Slot]

[standard]

PN-ZB03W

LAN port

USB 
(for wireless adapter)

USB

Input/Output Terminals 

Wymagania systemowe
Połączony sprzęt
Urządzenia Model z portem USB 2.0 obsługujący rozdzielczość 1920 x 1080

System operacyjny Windows® 7 (32-/64-bitowy), Windows® 8.1 (32-/64-bitowy), Windows® 10 (32-/64-bi-
towy), Mac® OS X® v10.11, macOS® v10.12, Google Chrome™ OS v39 lub nowszy

Oprogramowanie w zestawie (Windows®)

Procesor 
Intel® Celeron® 1.6 GHz lub AMD Sempron™ 1.6 GHz lub lepszy  (zalecany Intel® Core™ 
2 Duo 2.8 GHz lub AMD Athlon™ II x 2 2.8 GHz lub lepszy)

Pojemność pamięci 2 GB lub więcej

Twardy dysk
200 MB lub więcej wolnego miejsca (dodatkowa ilość wolnego miejsca jest wymagana do zapisywania 
danych)

By używać panelu dotykowego, podłącz kabel USB dostarczony w zestawie do komputera. Panel dotykowy 
współpracuje ze standardowym sterownikiem każdego systemu operacyjnego. Na komputerach Mac możliwa jest 
tylko praca w trybie myszki.

 

Wymiary Gniazda wejściowe/wyjściowe (standardowe)

(w dolnej części monitora)(z boku monitora)
Panel dotykowyWejście Display-

Port

Wejście PC/AV 
(HDMI)

Wejście audio Wejście RS-232C

Wyjście 
audio

Wejście analogowe 
PC (D-sub)

USB

Wymiary w mm (calach) 

* Wymiary ekranu

* Żeby wykorzystać wspornik do montażu standardu VESA, należy użyć wkrętów M6 o długości o 8-10 mm większej od grubości wspornika.

Dane techniczne
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