
UX Pro 

Laat uw creativiteit de vrije loop!

Ontmoet elkaar in huddle spaces, vergader ruimtes, 
of tijdens audio-/videoconferenties. Geen kabels, 
niet hoeven wachten, geen gedoe. Deel eenvoudig 
content vanaf ieder device, elk platform en gebruik alle 
programma’s, software en apps die belangrijk zijn voor 
uw bedrijf. Met de UX Pro-serie worden vergaderingen 
eenvoudiger, sneller en vloeiend.

55"

65"

75"

86"

Fantastisch geluid
45 Watt incl. subwoofer 
zorgen voor een
ruimtevullend geluid.

Veiligheid
Gebruik een draadloze of 
bedrade verbinding zodat interne 
teamleden en bezoekers veilig 
verbinding kunnen maken via 
afzonderlijke netwerken.

High Precision Technologie
Onze gepatenteerde Super Glide Touch-
technologie biedt de meest vloeiende
schrijfervaring op een touchscreen,
die u ooit hebt gehad. Schrijven en
annoteren met uw vinger of
de pen, zoals op een tablet of
Smartphone - zonder enige
vertraging.

Uitgebreide garantie
5 jaar garantie op maat

NEW

Krachtig 4K touchscreen boordevol functies 

Connectiviteit
Enorme connectiviteit. Inclusief 2x 
USB-C-poorten.

NEWMilieuvriendelijke 
bewegingsdetectie
Uitgerust met bewegingssensoren 
schakelt uw Clevertouch uit 
wanneer niemand in de kamer 
wordt gedetecteerd.

NEW

NEW

NEW

Cloud Accounts
Synchroniseer met uw cloud 
accounts zodat u altijd en overal 
kunt werken. 

Microfoon
Ingebouwde line array 
microfoon

NEW

4K
True 4K-resolutie voor inhoud 
met hoge resolutie

NEW

Slim Account 
Profiel met NFC
Met een in de bezel 
ingebouwde NFC-sensor, 
tikt u eenvoudigweg met  
uw NFC-kaart onderaan 
het scherm om direct in te 
loggen op uw profiel.

NEW

USB camera aansluiting
Voor vlekkeloze communicatie - ook 
op verschillende locaties

Geen lopende 
abonnementskosten

Nieuwe stylus 
Voor een betere schrijfervaring



Hoe UX Pro uw onderneming helpt

High Precision Technology Verstuur berichten, waarschuwingen 
en bestanden naar al uw Clevertouch 

schermen op afstand

Naadloze integratie met
bestaande installatie

Werkt platformonafhankelijk met 
alle software en apps

Screen mirroring met ingebouwde 
beveiligingsfuncties

Groot assortiment maten 
beschikbaar

clevertouch.com | info@clevertouch.com 

Betrouwbaarheid

UX Pro is ontworpen voor intensief gebruik. Met ons zeer lage 
uitvalpercentage en een van de meest uitgebreide garanties op 
de markt, zorgen we ervoor dat uw vergaderingen niet worden 
onderbroken of geannuleerd.

Connectiviteit

Met UX-PRO kunt u op zeven manieren toegang krijgen tot uw 
bestanden:
1. Cloud-integratie met One Drive, Google Drive, Office 365 en 
Dropbox.
2. Gebruik een van de drie onbeperkte ingebouwde 
webbrowsers om toegang te krijgen tot webbased software. 
3. Breng een flash-drive naar vergaderingen en sluit deze aan op 
een van de 3 supersnelle USB-A 3.0-poorten.
4. Verbind via kabel met uw laptop of apparaat zonder dat er 
stuurprogramma’s gedownload hoeven te worden.
5. Gebruik de Clevershare-app en spiegel uw inhoud naar uw 
Clevertouch, inclusief touch-back - uw IT-afdeling kan dit op alle 
bedrijfslaptops installeren met behulp van het MSI-bestand.
6. Plug-and-play met de Clevershare-dongle, hij kan op elke 
USB-C-poort worden aangesloten en wordt rechtstreeks naar het 
Clevertouch-display overgedragen zonder dat kalibratie nodig is.
7. E-mail de Clevertouch met alle bestanden die u wilt 
weergeven.

Alles-in-één oplossing

Met UX Pro is alles wat je nodig hebt in je vergaderruimte 
inbegrepen zonder extra kosten, zonder lopende 
abonnementskosten. Kosteloze firmware-updates. 
Afstandsbeheer van een onbeperkt aantal apparaten 
in tabletmodus. Browser-gebaseerde UC-software. 
Whiteboard app met handschriftherkenning. 
Kamerreserveringssysteem dat synchroniseert met 
Outlook 365 en MS Exchange-kalenders. Slimme app voor 
berichten signage voor on-brand berichten.

Veiligheid

Wij bieden u heel veel opties:
Ga op of buiten het netwerk. Wis de inhoud van uw 
vergadering met slechts één klik wanneer deze is voorbij 
is. Stel eenvoudig te gebruiken gasttoegang buiten uw 
bedrijfsnetwerk in voor bezoekers, of een volledige 
Windows 365-omgeving op het netwerk voor vertrouwde 
collega’s. Geef uw team en gasten NFC-kaarten met 
verschillende instellingen en accounts, afhankelijk van het 
beveiligingsniveau.

Meermaals bekroonde zakelijke oplossingen 

Interactive Product  
of the Year 

AV Awards  
2017 – Winner 

Manufacturer  
of the Year 

AV Awards  
2015 – Winner 

Collaboration Product  
of the Year 

AV News Awards  
2018 – Winner 

AV Display Innovation of 
the year 

AV News Awards  
2019 – Winner 

Collaboration Product  
of the Year 

AV News Awards  
2019 – Winner 



#clevertouch

Dagelijks nieuws  
en activiteiten

Flexible Messaging oplossingen

Volledig       
scherm-modus

Live video 
berichten

Alarmmeldingen en 
brandoefeningen

Exclusief voor  
CLEVERTOUCH

Het is eenvoudig en kosteloos!

Verander uw scherm in een digital signage display wanneer het 
niet wordt gebruikt voor vergaderingen. Met CleverMessage™ 
kunt u belangrijke berichten, waarschuwingen en informatie 
tonen aan uw bezoekers of medewerkers.

Maak een online account en verbind uw 
Clevertouch-schermen.1

3 Kies uw template en plan uw meldingen.

2 Voeg uw logo-afbeeldingen, YouTube-kanaal, 
video’s, posters en meer toe.

Van in hoogte verstelbare 
mobiele trolleys tot 
wandsteunen, we hebben 
verschillende oplossingen 
beschikbaar om uw installatie 
compleet te maken.

Upgrade naar de ultramoderne nieuwste Intel® 
OPS-module van Windows 10 Pro.

Kamerreservering
• Toon wanneer de ruimte in gebruik is of wanneer de volgende vergadering is.

• Synchroniseer met uw MS Exchange™ en Outlook 365-kalenders.

• Personaliseer met uw bedrijfskleuren en logo’s.

• Kamerreservering werkt met uw Clevertouch.

Naadloze integratie
Enterprise Ecosystem

Flexible IT  
Computing Oplossingen



Herdefinitie 
van de 
gebruikers-
ervaring

Stroomlijnen van communicatie is cruciaal. 
Samenwerking is iets waarvan we weten dat elk 
bedrijf het nodig heeft, maar is het uwe erop 
voorbereid?

Clevertouch heeft het all-in-one Enterprise Ecosysteem 
voor de agile werkplek gecreëerd, ons nieuwe UX 
Pro touchscreen, geïntegreerde kamerboeking en 
UC-platform gecombineerd - één kost, geen lopende 
abonnementen en past naadloos in uw bestaande opzet.

Een realtime collaboratieve werkruimte die deelnemers 
in staat stelt om samen te werken, in een open 
omgeving, terwijl ervoor wordt gezorgd dat de 
samenwerkingssystemen en de onderliggende netwerken 
volledig veilig blijven.

Uniforme 
communicatie
Deel projecten met anderen 
en markeer in real-time. Nodig 
medewerkers uit om deel te 
nemen aan uw vergadering 
via video met STAGE.

CleverMessage™
Stuur de berichten van uw bedrijf in 
een oogwenk naar elk Clevertouch 
scherm - waarschuwingen, foto’s, 
video’s, nieuws, aankondigingen en 
meer zijn allemaal beschikbaar met 
tientallen templates waaruit u kunt 
kiezen.

Professionele digital-signage-
ready Large Format Displays
Maak een geweldige eerste indruk met een 
Digital Signage-scherm in uw lobby. Met 
honderden templates die landscape- of 
portrait weergave ondersteunen, kunt u video, 
afbeeldingen, RSS-feeds en meer volledig 
aanpassen.

clevertouch.com | info@clevertouch.com 



Bewegwijzering
Leid mensen door uw gebouw en 
verbeter hun ervaring, terwijl u uw 
merk promoot in open ruimtes.

Beheer op afstand
Laat uw IT-afdeling op afstand de 
controle overnemen en problemen 
oplossen of updates uitvoeren.

Scherm spiegelen
Met Clevershare verbinding maken met 
elk apparaat, op elk netwerk. Inclusief 
touch-back voor tweewegspiegeling.

NEW

Kamerreservering
Synchroniseer met uw MSExchange 
of Office365-kalender om direct te 
zien wanneer een kamer bezet of 
beschikbaar is. Boek de kamer met 
een enkele klik.

Team weergaven
Met UX Pro ervaar je kristal
heldere video en geluid in 4K-kwaliteit.

Uw alles-in-één oplossing
van één provider:

NEW

#clevertouch



Bekijk status informatie

Installeer apps en bestanden

Update of verwijder apps

Bekijk het Clevertouch scherm

Directe Over-the-Air Updates (OTA)
De nieuwe Over-the-Air-technologie betekent dat nieuwe functies, bugfixes, software- en hardware-updates naadloos op elk 
Clevertouch-scherm kunnen worden uitgevoerd. Met slechts één klik op de knop zal het Clevertouch-scherm zoeken naar de nieuwste 
firmware-update en deze installeren, zodat u direct toegang hebt tot de nieuwste apps en functies. Patchfixes hoeven niet langer op een 
USB te worden gedownload en handmatig te worden geüpload, waardoor IT-managers meer tijd en minder gedoe hebben.

Met MDM kan de IT afdeling op afstand het beheer overnemen van   
alle tablet-modus Clevertouch displays binnen uw bedrijf.

Beheer op afstand

Een overzicht van 
al uw Clevertouch 
displays

Vergrendelen en 
ontgrendelen

Herstarten en 
afsluiten

Push berichten 
versturen

Tags toevoegen en 
toewijzen aan een 

groep

Bekijk individuele Clevertouch schermen, update apps, instellingen en meer.

Beheer meerdere 
Clevertouch apparaten,  

waar ze ook zijn

clevertouch.com | info@clevertouch.com 



2019

Keiba 
Technology Business of the Year

InAVation Awards 
Technology for Collaboration & Conferencing 

AV News Awards 
AV Display Innovation of the Year

2018

AV News Awards Awards 
Collaboration product of the year

InAVation Awards  
Collaboration product of the year

AV Awards 
Finalist

2017 & 2016

AV Awards 
Interactive product of the year

2016

AV Awards 
Interactive product of the year

2015

AV Awards 
Manufacturer of the Year

INAVATION AWARDS
TECHNOLOGY WINNER 2018

#clevertouch

bekroond
zijnDisplaysOnze 
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UX Pro | Specificaties

Display
Schermgrootte 55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

Schermtype TFT LCD - Direct LED Backlight 

Beeldverhouding 16:9

Schermkleuren 1.07 biljoen (10 bit)

Resolutie 4K UHD (3840x2160 @60Hz)

Responstijd 8ms

Refresh rate 60Hz

LCD kijkhoek 178̊

Helderheid 400 cd/m2

Contrast Ratio

55" 1200:1
65" 1200:1
75" 1200:1
86" 1200:1

Dynamische Contrast Ratio

55″ 5000:1
65″ 5000:1
75″ 5000:1
86″ 5000:1

Hardheid van het glas Gehard glas - Mohs Level 7 

Glas type Thermisch gehard - Anti reflectie - Super Glide Surface 

Main Board V811

Interactiviteit
Schrijftechnologie High Precision Technologie

Contactpunten 20

Touch resolutie 32768x32768px

Responstijd < 8ms

Touch nauwkeurigheid 1.5mm

Minimale object grootte 3mm

Touch Tool Vinger, gebaar en pen

Gelijktijdig schrijven Ja

Pennen inbegrepen 2 met verschillende kleurtoewijzing aan ieder uiteinde

Ink-In Tools Ja – LYNX

Pen type Dual Recognition Stylus

Penhouder Geïntegreerde pennenbak over de volledige breedte

Diameter penpunt 3mm/7mm

Pen & Touch differentiatie Ja

Pen-identiteit 2

Annotatie via elke bron Ja

Compatibiliteit
Windows 7 tot 10, Windows XP, Linux, Mac, Android, 
Chrome

Tracking Rate 6m/s

Scan Rate 200Hx

Gestures & Edge Swipes Windows ondersteund

Connectiviteit
OPS Slot 1 - Intel® spec

HDMI In 3

HDMI Uit 1

USB-A 2.0 3 (1 voor systeem upgrade)

USB Touch (type B) 3

USB A 3.0 (snellere overdacht) 3

USB C 2 (1 met laadmogelijkheid)

LAN In (RJ45) 1 GB

RS-232 Ja

Wake-on-Lan Ja

Clevertouch Draadloos 
Adapter 2.0

Ja

Bluetooth Ja

Displayport In 1

VGA In 1

VGA Audio In 1

Optisch Uit 1

Headphone 1

Touch Uit 3

NFC Reader / Writer Ja

Camera Optioneel

Bewegingsssensor Ja

Computing
Besturingssysteem Android Oreo 8

Systeemversie LUX 8

RAM 4GB

Interne opslag 32GB

CPU Dual Core A73+Dual Core A53

GPU Quad Core Mali G51

Android resolutie 4K

Android module slot Ja

Geïntegreerde LUX UI Ja

Audio

Dual Front Facing, Bass  
Enhanced speakers 2 x 15 Watt Speakers + 15 Watt Subwoofer 

Audio Uit Ja

SPDIF / Fibre Ja

Sound Channel 2.1

Line Array microfoon Ja

Super Wide Sound Ja

© 2019 Clevertouch. All rights reserved. Sahara Presentations Systems PLC. is the owner of a number of trademarks in several jurisdictions across the world including but not limited to Clevertouch, the Clevertouch logo, UX Pro, 
IMPACT™, IMPACT™ Plus, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore and Clevershare. All third-party trademarks (including logos and icons) referenced by Clevertouch remain the property of their respective owners. Unless specifically 
identified as such, Clevertouch’s use of third-party trademarks does not indicate any relationship, sponsorship, or endorsement between Clevertouch and the owners of these trademarks. Applicable Terms and Conditions for 
warranty and support available at clevertouch.com/about/warranty. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without notice. Clevertouch.com.
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UX Pro | Specificaties

Capaciteit
Stroomvereisten 100 – 240V ~ 50/60Hz

Stroomverbruik (normaal)

55″ 87W 
65″ 118W 
75″ 124W  
86″ 172W

Stroomverbruik (stand-by) < 0.5 Watt

Ultra stil design zonder
ventilator Ja

Bedrijfs- en Opslagomstandigheden
Bedrijfstemperatuur 0̊  tot 40̊  

Temperatuur bij opslag -20̊  tot 60̊

Bedrijfsluchtvochtigheid 10% tot 90% RH

Luchtvochtigheid bij opslag 10% tot 90% RH

Hoogte Lager dan 5000 meter

Fysieke specificaties

Paneelafmetingen

55" 1268×792×90mm 
65" 1489×919×91mm 
75" 1709.7×1042.4×94.8mm 
86" 1957.2×1181.9×94.8mm

Verpakte afmetingen

55” 1428x878x220mm 
65” 1697x1038x220mm 
75” 1875x1208x280mm 
86” 2146x1326x280mm

Netto gewicht

55" 31.25kg  
65" 43.95kg  
75" 56.73kg  
86" 73.45kg 

Verpakt gewicht

55" 38.55kg   
65" 53.95kg  
75" 75.75kg  
86" 95.30kg 

VESA (mm)

55" 400×200mm 
65" 600×400mm 
75" 800x400mm 
86" 800×600mm

Garantie

Garantietermijn en upgrade-opties verschillen per regio. Neem contact op met uw 
plaatselijke verkoper of distributeur voor informatie of bezoek onze website
www.clevertouch.com/about/warranty

Compliance- en certificeringsvereisten
Wettelijke certificering CE, FCC, UL, Energy Star & EEC

UX Pro Features en Software
NUITEQ™ Stage Ja

Embedded Digital Signage Ja

Clevershare™ spiegelen van 
ieder device naar het board

Kosteloos voor de levensduur van het touchscreen 
(touch back)

Geïntegreerde 
gepersonaliseerde 
accountprofielen

Ja

Cloud Account Access       

Embedded Room Booking Ja

Whiteboard Annotation Ja

Email direct vanaf het 
touchscreen

Ja

Scan QR Code om werk op te 
slaan

Ja

CleverMessage™ - Instant alarm 
berichten

Ja

Over-the-Air Updates Ja

Remote Management Of  
Touchscreens (MDM)

Ja - Vijf jaar licentie

Inhoud van uw Clevertouch Box
Wat zit er in de verpakking? (1) Clevertouch UX Pro

(1) 1.5m HDMI kabel
(1) 5m USB kabel (A-B)
(2) 1.5m USBC kabel
(1) 3m Regionale stroomkabel
(1) 5m 3.5mm audio kabel
(1) Afstandsbediening
(2) Batterijen voor afstandsbediening
(2) Dual Recognition Stylus
(1) Gebruikershandleiding
(1) Quick Install Guide
(1) Clevertouch Wireless Adapter 2.0
(5) NFC kaarten

Installatie
De installatie van dit product moet worden verricht door een gekwalificeerde installateur. 
Gebruik van componenten die niet door Clevertouch zijn geleverd of die niet aan de 
minimale specificaties voldoen, kunnen de prestaties, veiligheid en garantie beïnvloeden. 
Voor meer informatie, bezoek clevertouch.co.uk

Support
Voor alle Clevertouch producten, bezoek: support.clevertouch.com

© 2019 Clevertouch. All rights reserved. Sahara Presentations Systems PLC. is the owner of a number of trademarks in several jurisdictions across the world including but not limited to Clevertouch, the Clevertouch logo, UX Pro, 
IMPACT™, IMPACT™ Plus, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore and Clevershare. All third-party trademarks (including logos and icons) referenced by Clevertouch remain the property of their respective owners. Unless specifically 
identified as such, Clevertouch’s use of third-party trademarks does not indicate any relationship, sponsorship, or endorsement between Clevertouch and the owners of these trademarks. Applicable Terms and Conditions for 
warranty and support available at clevertouch.com/about/warranty. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without notice. Clevertouch.com.
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65"

UX Pro | Technische tekeningen
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86"

UX Pro | Technische tekeningen
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