
NOWY STANDARD
“Newline Certified Optical Bonding”



NOWY STANDARD

Certyfikowana technologia OPTICAL
BONDING opracowana przez NEWLINE

wyznacza nowe standardy
dla monitorów interaktywnych.

MIRA to najbardziej wszechstronny
monitor w ofercie Newline, ma wszystko!



TECHNOLOGIA NEWLINE OPTICAL BONDING

Metoda łączenia szyby ochronnej z panelem użyta przez Newline, wykorzystuje 
technologię Optical Bonding w maksymalnym stopniu. Sekretna receptura 
kleju i metoda łączenia jest znakiem rozpoznawczym Newline.

Najwyższa dokładność dotyku i płynność pisania

Krystalistyczny obraz

Maksymalny możliwy kąt widzenia

Zabezpieczenie przed kurzem i wilgocią

Bardzo bezpieczna szyba ochronna, absorbująca
uderzenia, super trwała

Minimalna możliwa waga



6 5 ” /  7 5 ” /  8 6 ”

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE DO MIEJSCA SPOTKAŃ

Najlepszy
dotyk

Maksymalny
kąt widzenia

Wbudowana
kamera i zestaw

mikrofonów

Bogate funkcje
bezprzewodowe

Kompatybilność z
Android/Windows/

MacOS/Chrome

USB-Type C
Connection 

Najniższa
waga

Rozpoznaw
anie gestów



JAŚNIEJSZE I BARDZIEJ INTENSYWNE

Połączenie szerokiej gamy kolorów (WCG) i Optical Bonding
daje magiczny obraz, niech kolory Miry Cię zachwycą.

WOW   ALE
ŻYWE KOLORY!



TAK SMUKŁ
TAK LEKKI

NAJNIŻSZA MOŻLIWA WAGA

Mira is bonded with only 2mm glass which makes Mira the lightest 
interactive display available in the market. 



178°
BEZ ŚCIEMY 

ŻYWE KOLORY
Z KAŻDEGO MIEJSCA
W POMIESZCZENIU

Nawet jeśli stoisz z boku monitora,
wciąż wszystko widzisz wyraźnie.

PRAWDZIWY KĄT
WIDZENIA 178º 



PISANIE NATURALNE 
JAK NA PAPIERZE

 
INTUICYJNE PISANIE 

Pisanie na monitorze Mira to pisanie
naturalne jak na kartce papieru.
Dokładne, płynne i bardzo wciągające!



PODWÓJNA  OCHRONA
DLA TWOICH

OCZU
WBUDOWANY FILTR NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA

Zmniejsza negatywne oddziaływanie o 40% bez wpływu na kolory. 
Potrzebujesz więcej? Użyj dodatkowego filtru programowego w 

celu mocniejszej redukcji niebieskiego światła.



WSZYSTKO W JEDNYM
WBUDOWANA KAMERA I ZESTAW MIKROFONÓW

Bądź gotowy do rozpoczęcia spotkania wideo w dowolnym
momencie z Mirą wyposażoną w zintegrowaną kamerę i 4 mikrofony!



Compatible with:

PROSTE, INTELIGENTNE I 
BEZPIECZNE
UDOSTĘPNIANIE EKRANU

Newline CAST jest wszechstronnym 
rozwiązaniem do bezprzewodowego 
udostępniania ekranu. W kilka sekund 
możesz łatwo udostępniać dowolny 
ekran przez internet lub lokalną sieć.



PODZIEL SIĘ PREZENTACJĄ
INSPIRUJ SWOICH ODBIORCÓW

Newline Broadcast to potężne narzędzie 
do strumieniowego przesyłania 
zawartości ekranu z monitora Mira 
duoc zestników spotkania. Z łatwością 
zaprosisz do udziału w prezentacji 
nawet 200 uczestników.



zostanie wysłane przez OTA we
wrześniu 2020

w trakcie ulepszania

ZARZĄDZAJ SWOIM
MONITOREM MIRA

Zarządzaj monitorem z dowolnego 
miejsca za pomocą dedykowanego 
bezpiecznego portalu internetowego.
Centralnie zarządzaj aplikacjami
i ustawieniami systemu operacyjnego. 
Instaluj aplikacje, aktualizacje lub 
nawet konfiguruj parametry Miry.



POŁĄCZENIA WIDEO ZA JEDNYM
DOTKNIĘCIEM

Dołącz do rozmowy wideo na monitorze 
MIRA za pomocą jednego kliknięcia! 
Zintegrowany kalendarz, dostęp do 
dokumentów zapisanych w chmurze, 
wsparcie dla najpopularniejszych 
programów do wideokonferencji i 
bezpieczne rozłączanie. To proste!



www.newline-interactive.com


