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Màn hình cảm ứng  All in one SERIES L02 

 

Độ phân giải 4K, chống chói, phím nóng Hệ điều hành android, window, Mac, Shrome, kết nối cổng phía trước, trình chiếu 20 màn hình, phần mềm Donview 

Màn hình cảm ứng Donview tất cả trong một là một sự kết hợp hoàn hảo trải nghiệm cho việc học tập, độ giải hiển thị cao 4K UHD, kính cường lực chống 

chói, tích hợp loa âm thanh nổi, cảm ứng đa điểm, nhiều màn hình hiển thị cùng một lúc 
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ĐA DẠNG KÍCH THƯỚC 

55” 65” 70” 75” 86” 98” 

 

Đặc điểm sản phẩm 
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 Độ phân giải hiển thị 4K 

Màn hình tương tác với độ chính xác cao, 

độ phân giải gần 4K cung cấp hình ảnh tuyệt 

đẹp, đáp ứng trải nghiệm viết tay trên từng 

nét viết trên màn hình. 

 

 Tuổi thọ cao 

Là trong những tần lớp 

dược phục phụ và đảm bảo 

tuổi thọ của màn hình cao. 

 

 Tương thích 

Tương thích hệ điều hành 

window, Mac, Chrome 

 

 Mịn màng và bề mặt chống chói 

Cung cấp bề mặt siêu mịn và tự nhiên, 

viết trôi chảy, bảo vệ chống tray xước, 

chống chói 

 

 Thiết kế thân thiện với người dùng 

Hai phím nóng hai bên màn hình 

Sử dụng một cách thoải mái và tự nhiên 

Cho phép  hai người thuyết trình sử dụng đồng 

thời 

 

 Giao diện kết nối phía trước 

Kết nối đa dạng đầu vào đầu ra HDMI, tự 

nhận diện, USB 3.0 và cổng kiểu C 
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Phần mềm Donviewboard 

Thích hợp cho phần mềm tương tác  

Hơn 18 ngôn ngữ 

Đa dạng  giữ liệu thư viện hỗ trợ giảng dạy 

Thí nghiệm tương tác mô phỏng trong bài 

học 

Công cụ nghi chú và thuyết trình 

Thích hợp  sẵn cho 2 hệ điều hành window 

và androi 

ĐIỂM MẠNH CỦA PHẦN MỀM DonviewBoard 

 

Chức năng cảm ừng diễn giả:  

1. Kết nối internet, kết nối không dây 

với điện thoại thông minh 

2. Hiển thị kết nối trình chiếu không dây 

với điện thoại thông minh, viết hoạc 

chia sẻ tập tin file tới màn hình bất cứ 

chõ nào trong phòng học hoạc phòng 

họp. 

 

 

Chức năng trình chiếu Donviewshare:  

1. Tải app cho hệ điều hành android và apple 

2. Hỗ trợ hệ điều hành window và Mac 

3. Dễ dàng kết nối và tương tác 

4. Trình chiếu phản chiếu, chia sẽ giữ liệu 

5. Trình chiếu nhiều thiết bị cùng một lúc 
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Thông số kỹ thuật 
 Tên Model DS-65IWMS-L02PA2 
 Kích thước 65” 
 Kiểu màn hình a-Si TFT-LCD 
 Tỷ lệ màn hình 16:9 
 Đèn nền D-LED 
 Độ phân giải 3840 x 2160 
 Độ sáng 450nits 
 Độ tương phản 5000:1 
 Góc nhìn 1780 
 Kính cường lực Chức năng chống  loá, chống  chày xước độ dầy 4mm, 5mm ( customize) chịu lực Mhos 7

  
 Hot key 18 hot key on right side and left side 
 Loa 18W*2 
 Tuổi thọ đèn nềm 50.000 giờ 
 Tuổi thọ ( MTBF) ≥120.000H 
 Điểm cảm ứng  Cảm ứng đa điểm, 20 điểm chạm và viết 
 Kỹ năng touch Sử dụng viết bằng tay hoạc bằng bút, chế độ xoá tự động bằng lòng bàn tay 
 Độ phân giải 32768 x 32768 
 Độ chính xác Vật cảm ứng 1mm, thời gian phản hồi, tốc độ, cảm ứng đơn < 5ms, cảm ứng đa điểm<7ms 
 Thời gian phản hồi cảm ứng đơn < 5ms, cảm ứng đa điểm<7ms 
 Thời gian phản hồi chế độ trượt Single touch:≥ 2.5m/s, Multi touch:≥ 1m/s 
 Cổng kết nối phía trước HDMI*1;TOUCH USB2.0*1; Public Type  C*1; Public  USB3.0*3 
 Cổng kết nối phía sau DP*1; HDMI*1; VGA*1; USB Touch 1:( Type A USB)*1, can be and extender *3; PC 

audio*1, AV*1, RS232*1, RJ45*1, android USB2.0*1, Public USB3.0*2, Microphone 

(in/out)_*1 
 Cổng kết nối đầu ra HDMI*1( 4K); RJ45*1,  
 Hệ điều hành android Hệ điều hành android  8.0 
 CPU Cortex A73*2+A53*2 
 GPU Mali G51*4 1.5GHz 
 RAM DDR4 4G240MHz 
 ROM 32GB 
 Băng thông Ethernet 10/100/1000pbs 
 Wifi  IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4GHz +5GHz, kết nối truy cập mạng không dây 
 Bluetooth Có 
 Firmware function Tích hợp đa màn hình cho phép chạy 2 hệ điều hành song song như android và windows, 

cho phép chia sẻ dữ liệu linh hoạt qua USB 
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  Phần mềm bảng trắng (whiteboar), đồng hố, lịch và thông tin thời tiết, truy cập internet ( 

Browser) 
 Donviewshare Cho phép kết nối trình chiếu không dây với smartphone và windows, cho phép kết nối 

không dây với smartphone đồng thời 2 thiết bị  trờ lên. 
 Donviewboard software Whitboard, đồng hồ kèm lịch 
 Hệ điều hành Window 10 64 Bit ( pro) phiên bản đề mo 
 Nguồn điện Đầu vào AC: 100-240V/50Hz-60Hz,  đầu ra DC 19V/6.8A 
 Công xuất tiêu thụ điện 165W(Max); ≤0.5W(Standby) 

 Kích thước hiển thị (mm) 1484.3*842.5 

 Kích thước vật lý ( L*W*T)/mm 1532*987.7*102.5/ 1532*987.7*125( với giá treo) 

 Kích thước đóng gói ( 

L*W*H)/mm 

1787*270*1150 

 Trong lượng tịnh 45kg ±1kg 

 Trọng lượng đóng gói 57kg ±1kg 

 Nhiệt độ hoạt động và độ ầm hoạt 

động 

-5oC  ~ – 60oC và 10%  ~ 90% 

 Nhiệt độ lưu trữ và độ ẩm lưu trữ -20oC ~ -60oC và 10%  ~ 90% 

 Phụ kiện đi kèm 2 bút viết, 1 điều khiền từ xa, 1 dây cáp nguồn, giá treo màn hình 

 

 


