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MONITOR 

INTERAKTYWNY 

NEWLINE 

TRUTOUCH  

Model : 7518RS 

Monitory interaktywne Newlien TruTouch z serii RS są następcami  dobrze nam znanych 
modeli z serii UB oraz FB, jednocześnie czerpią pewne rozwiązania z wyższej serii VN. Model 
TT-7518RS to 75-calowy model o rozdzielczości 4K z obsługą do 20 punktów dotyku oraz 
pełnym wsparciem dla Windows Ink. 
TruTouch RS wyglądem zupełnie odbiega poprzedników z serii IB, FB czy UB, designe został 
zbliżony do wyższej serii monitorów Newline TruTouch VN.  Seria RS nie tylko wyglądem 
przypomina modele VN ale również czerpie inne rozwiązania z niej, podobnie jak ona seria 
RS jest kompatybilna z Windows Ink, posiada 20 punktów dotyku oraz dynamiczne porty 
USB.  
W modelach z tej serii zmieniona została również  nakładka systemu Android.  Teraz 
uruchamiając monitor interaktywny od razu mamy informacje, które źródła sygnału są 
podłączone ze wskazaniem, w którym miejscu się znajdują. Podobnie jak w wyższych 
modelach nakładka pozwala na definiowanie własnych skrótów na głównym ekranie. 
Możemy ustawić nie tylko skrót do aplikacji systemu Android, ale również do dowolnego 
źródła sygnału lub do aplikacji systemu Windows.  
Seria RS pozwala na wyświetlanie zawartości w rozdzielczości 4K (3840*2160) wspierając 
sygnał 4K 60 Hz na wyjściu oraz wejściu. Pozwoli to na prezentację wymagających 
materiałów wideo, co zadowoli najbardziej wymagających odbiorców. Ponadto jednostkę 
wyposażono w odpowiednie złącza HDMI 2.0 oraz DisplayPort, by ułatwić użytkownikom 
podłączenie zewnętrznych komputerów lub mediów. 
Dostępny również w rozmiarach 65”, 86” oraz 98” 
W serii RS wprowadzono aktualizacje bezpośrednio z Internetu (OTA – Over The Air), 
pozwoli to uzyskać wszystkie nowości od Newline bez wysiłku. To nie jedyna nowość jaka 
czeka użytkowników tych monitorów. RS wyposażono w ekosystem aplikacji interaktywnych 
Newline służących do bezprzewodowego wysyłania obraz na monitor ale również z 
monitora do 200 urządzeń bezprzewodowych. Dodatkowo Ekosystem Newline wprowadza 
udogodnienie dla administratorów pozwalając na zdalne sterowanie grupą monitorów 
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Newline RS ( zdalne sterowanie włączaniem oraz wyłączaniem jednostek, zainstalowanymi 
aplikacjami).1 

 

 

Cechy rozwiązania 

• System Androind z własną nakładką pozwala na dostawanie funkcji pod siebie: 
o Sprawdzaj na bieżąco podłączone źródła, dzięki funkcji automatycznego wykrywania i 

wyświetlania źródeł sygnału 
o Stwórz ekran startowy wedle standardów swojej firmy tzn ustaw swoje logo, tapetę 

oraz skróty do programów. 
o Zdefiniuj skróty do programów na ekranie głównym, nie tylko spod systemu android 

ale również windows 
o Korzystaj z ulepszonej aplikacji do prowadzenia szkoleń, prezentacji 

▪ Wstawiaj własne zdjęcia 
▪ Ustawiaj dowolne tło ekranu (Kratka, linia itp.) 
▪ Wstawiaj figury geometryczne 
▪ Pracuj jednocześnie dwoma różnymi kolorami 
▪ Udostępniaj zasoby za pomocą poczty email lub chmury 

o Dostosuj boczne paski skrótów przez rozciąganie bądź zsuwanie ich. 
o Wbudowano nowy program do zarządzania plikami umożliwiający min. Synchronizację 

z chmurą czy firmowym FTP 
o Wbudowany odtwarzacz multimediów - przeglądanie zdjęć, filmów zapisanych na 

pamięci USB 
o Możliwość wybrania wyglądu nakładki systemu Android spośród dwóch 

zdefiniowanych (edukacyjna, biznesowa) 
• Rozwiązanie all-in-one – możliwość zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opjca) – 

każdy z monitorów wyposażony jest w port OPS 
• Interaktywne oprogramowanie IdeaMax (dla systemu Windows) oraz TeachInfinity II - 

pozwala przygotować lekcję lub prezentacje biznesową 
• 20 punktów dotyku 
• Pełna kompatybilność z Windows Ink, monitor interpretuje jakiego narzędzia chcemy użyć 

bez konieczności wyboru z paska narzędzi. – Funkcja ta ułatwia pracę z oprogramowaniem 
pakietu Office, uruchamiając automatycznie narzędzia edytorskie w programie pozwalając 
dokonywać bezpośrednich notatek w pliku. Podobnie działa w programach zainstalowanych w 
systemie Windows 10 typu Microsoft Edge, Zdjęcia, Sticky Notes itp. 

• Program Newline Cast dla Androida – umożliwia wyświetlanie z urządzeń mobilnych typu: 
telefon, tablet, laptop. Dodatkowo pozwala na dzielenie się materiałami w grupie osób 
połączonych w sesji. Program w odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań nie wymaga by 
urządzenia były w tej samej sieci WiFi. 

                                                           
1 Niektóre funkcje będą dostępne w II połowie 2019 roku 



 

 

 

Agraf Sp. z o.o. Ul. Nowe Sady 2 94-102 Łódź 

Tel. 42 25 03 120  |  agraf@agraf.com.pl  |  www.interwrite.pl 

• Program Newline Broadcast dla Androida – umożliwia wyświetlanie obrazu z monitora na 
urządzeniach przenośnych typu: telefon, tablet, laptop. Wyświetl swoją prezentację na 
maksymalnie 200 urządzeniach. Program nie wymaga by urządzenia były w tej samej sieci 
WiFi. 

• Newline DisplayManagment – program pozwala na zdalne sterowanie grupą monitorów marki 
Newline. Pozwala zaplanować harmonogram włączenia bądź wyłączenia jednostek, 
zainstalować lub odinstalować aplikację z jednego miejsca. Wystarczy się zalogować do panelu 
administracyjnego.2 

• Wysoka jakość obrazu (rozdzielczość 4K / 60 Hz )  
• Doskonała widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach 
• Prosta instalacja - wystarczy zawiesić monitor na ścianie lub statywie i podłączyć do zasilania  
• wyjątkowo cienki 99mm (dla monitora 65”) 
• Powłoka Anti-glare - matową antyrefleksyjną powłokę wyświetlacza. Powłoka Anti-glare 

zapewnia ochronę przed odbijaniem się światła od powierzchni wyświetlacza.  
• Hartowana szyba 
• 4 Dynamiczne porty USB – jeden port USB dla wszystkich źródeł, nie musimy już przepinać 

pendrive między portami USB dla poszczególnych źródeł sygnału. Monitor pełni funkcję HUBa 
USB udostępniając wszystkie podpięte urządzenia do aktualnie wykorzystywanego źródła 
sygnału. 

• 3 wejścia HDMI (2.0 x 2, 1.4 x 1) 
• 1 wejście DisplayPort  
• 1 wyjście HDMI (2.0 pozwalające na przekazanie sygnału 4K/60 Hz) 
• Głośniki 2 x 15 W 
• WiFi dla systemu Android (2.4 Ghz oraz 5 Ghz) 
• Możliwość zasilenia dodatkowego urządzenia dzięki zastosowaniu portu 5V-2A (np. Android 

boxa) 
• Każdy port HDMI posiada swój port USB dla dotyku, daje to możliwość podłączenia nawet 4 

komputerów jednocześnie bez potrzeby przepinania kabli. 
• 3 letnia gwarancja 
• Certyfikat Energy Star 
• Współpracuje z platformami Windows, Mac oraz Linux 

 

 

 

                                                           
2 Niektóre funkcje będą dostępne w II połowie 2019 roku 
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Model TT-7518RS 

Przekątna ekranu("cale) 75" 

Podświetlenie LED 

Wymiary obszaru wyświetlania 
 (szerokość*wysokość) 

1652 x 930 mm 

Format wyświetlania 16：9 

Rozdzielczość 3840*2160 Pixel (4K) 

Głębia koloru 1.07 mld (8bit+FRC) 

Jasność 370cd/m2 

Kontrast 4000:1 

Czas odpowiedzi 8ms 

Kąt widzenia 178∘ 

Żywotność matrycy minimum 30,000 godzin 

Pobór mocy Maksymalnie <400W, Tryb uśpienia <0.5W  

Zasilanie AC 100-240V, 50/60Hz 

Display Orientation Landscape 

Powierzchnia Szkło hartowane 

Technologia zastosowana na 
powierzchni 

Anti-Glare 

Przezroczystość >88% 

Wartość zamglenia 2%~5% 

Twardość powierzchni 
dotykowej 

>H7 

Czujnik dotyku Podczerwień 

Liczba punktów dotykowych 
20 punktów w systemie Windows  
10 punktów w systemie Android 

Metoda obsługi Długopis (>6mm szerokości) lub palec 

Czas odpowiedzi dotyku ≤10ms 

Szybkość kursora 100Point/s 

Dokładność dotyku ±2mm 

Interfejs komunikacyjny  USB-A 

Pozycja głośników Przód 

Impedancja znamionowa 
głośników 

8Ω 

Częstotliwość odpowiedzi 
głośników 

180Hz-20kHz 

Moc wyjściowa głośników 15W*2 

Zasięg tansmisji 5M 

Temperatura 
przechowywania/Wilgotność 

-20℃~60℃/20%～90% 

Temperatura pracy/Wilgotność 0℃-40℃/20%～80% 
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Metoda instalacji / Opcjonalnie Ścienny / Podstawa jezdna 

Wymiary zewnętrzne 1770x1071x109 mm 

Wymiary opakowania 1920x1195x275 mm 

Waga urządzenia 56kg 

Waga z opakowania 71±2 kg 

VESA 800x400mm 

Chipset Android MSD828 

Procesor Android ARM Cortex A53 4*core 1.4GHz 

GPU Android ARM Mali450 6*core  600MHz 

Pamięć RAM Android 2GB 

ROM Android 8GB 

Wersja Android 5.0.1 

Inteligentne zabezpieczenie 
termiczne 

Automatyczne przejście w tryb uśpienia kiedy monitor jest przegrzany 

OPS PC Opcja 

WiFi Tak 

Strumieniowanie z urządzeń 
zewnętrznych  

Tak – Newline Cast 

Strumieniowanie do urządzeń 
zewnętrznych 

Tak – Newline Broadcast 

Zdalne sterowanie monitorem  Tak - DisplayManagment3 

Porty komunikacyjne Porty komunikacyjne 

Przednie porty 
HDMI 1.4(4K@30Hz) x 1, USB(Dotyk) x 1, USB(Dynamiczne ) x 2，

mikrofon x1。 

Wejścia AV 

2 wejścia HDMI (2.0 x 2 umożliwiające wyświetlenie obrazu 4K/60hz ), 

DP1.2(4K@30Hz) x 1, VGA（1920x1080@60Hz）x1，USB(Dotyk) x 

4。 

Wyjścia AV Wyjście HDMI (Wsparcie 4k@60Hz, 1920x1080@60Hz)x 1。 

Inne porty 

USB2.0(Dynamiczne) x 1,USB3.0(Dynamiczne) x 1, USB 2.0 
Dedykowane Android x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2,  OPS Slot(4K@60Hz) 

x 1,DC 5V-2A out，Line Out x1, SPDIF x1。 

Wspierane formaty 
multimedialne 

Zdjęcia: JPEG, BMP, PNG 
Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, MOV,  FLV (Support 
1080P, 4K HD Decoding) 
Audio: MP3, M4A, (AAC)   

                                                           
3 Funkcja dostępna w II połowie 2019 roku 
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