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myBoard Grey Rock to pierwszy w tej 
serii monitor z systemem operacyjnym 
Android 11. Bogata funkcjonalność, jak 
profile użytkownika, nowoczesny  
i innowacyjny port All in One USB typu C, 
czterordzeniowy procesor wspomagany 
przez aż 8 GB pamięć RAM i ekran w wysokiej 
rozdzielczości 4K Ultra HD to gwarancja 
bezpieczeństwa, szybkości działania oraz 
komfortu pracy podczas zajęć lekcyjnych. 
Monitor wyposażony został również  
w 6 najnowszych portów USB 3.0.

*Zdjęcie ma charakter poglądowy. Monitor może różnić się od tego na zdjęciach.

Monitor interaktywny  
myBoard Grey Rock

PODWÓJNY PISAK
W zestawie dwa pisaki magnetyczne. Dzięki 
podwójnej końcówce - możesz pisać dwoma 
kolorami. Sam wybierz swój styl!

DOSTĘPNE ROZMIARY [CALE]:

75″ 86″ 98″



WYGODNE OBSZARY 
ROBOCZE
Zabawa i nauka podczas 
prowadzenia lekcji może być teraz 
jeszcze bardziej interaktywna  
i angażująca wiele osób! Dla 
Twojej wygody, w trybie białej 
tablicy, wprowadziliśmy możliwość 
pisania różnymi kolorami na 
trzech niezależnych obszarach 
roboczych.
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MYBOARD PLUS
Aplikacje, narzędzia, dodatki

11
ANDROID 11
Wykorzystujemy zaktualizowany 
system Android, który pozwoli 
uzyskać jeszcze lepszy komfort 
pracy dzięki optymalizacji 
oraz nowoczesnemu, 
zaktualizowanemu interfejsowi.

ŁATWE UDOSTĘPNIANIE
Przesyłaj komentarze i zdjęcia 
za pomocą funkcji łatwego 
udostępniania bezpośrednio na 
ekran monitora. Zeskanuj kod 
QR i dziel się swoimi uwagami 
oraz pracą ze wszystkimi.

PROFILE UŻYTKOWNIKA
Dopasuj monitor do swoich 
własnych  preferencji za pomocą 
profili użytkownika. Dzięki naszej 
innowacyjnej funkcjonalności  
z urządzenia może korzystać kilku 
nauczycieli, ustawiając swoje 
indywidualne, ulubione opcje.

USB ALL IN ONE TYPU C
Nowoczesny port All In 
One USB typu C pozwala 
na jednoczesne ładowanie 
podłączonego wspieranego 
urządzenia oraz przesyłanie 
obrazu, dźwięku i dotyku.

SZYBKA PAMIĘĆ
Dzięki zastosowaniu pojemnej 
pamięci operacyjnej RAM  
w monitorach interaktywnych 
Grey Rock oraz wykorzystaniu 
nowoczesnego systemu 
operacyjnego Android 11, praca 
na urządzeniu interaktywnym jest 
szybka i przyjemna.

MERIDIAN PRIME
Darmowy dostęp do platformy 
Meridian Prime, z bogatym 
zasobem map online, aż na 
3 miesiące. Na start, przy 
zakupie monitorów myBoard.



Specyfikacja*

KOMPUTERY OPS
To urządzenia zaprojektowane z myślą o najwyższej 
wydajności. W połączeniu z monitorem 
myBoard stanowią rozwiązanie typu „all in one”. 
Wyposażyliśmy je w nowoczesne procesory i3,  
i5 oraz i7 najnowszej generacji oraz 
w dyski SSD, dzięki czemu zapewniamy wysoki 
komfort i niesamowitą szybkość użytkowania 
monitora z zainstalowanym modułem OPS.

Akcesoria do monitorów

*szczegółowa specyfikacja dostęna w osobnym dokumencie

STATYW  MOBILNY VIS 46 PLUS
Mobilny, uniwersalny dwusłupowy statyw na 
podstawie jezdnej. Wytrzymała konstrukcja 
umożliwia instalację monitorów do 75 cali.

Dystrybucja i Autoryzowany Serwis 
Mentor Systemy Audiowizualne

Będargowo 29a, 72-005 Przecław
Nr rej. BDO 000004072

www.mentorpolska.pl

Dostępne rozmiary [cale] 75″ 86″ 98″

Wymiary [mm] 1707,4 × 1030,1 × 85 1954 × 1169 × 85 2215,6 × 1338,5 × 102,7

System Android 11

Wbudowana pamięć 8 GB RAM / 32 GB pamięci wewnętrznej

Jasność 420 Nits (cd/m2)

Proporcje obrazu 16:9

Rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160

Ekran Matowa szyba (AG Glass) o grubości 4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa

Żywotność panelu LED  ≥ 50 000 godzin 

Kontrast 5000:1

Głębia koloru 1,07 mld (10 bit) 

Wbudowane głośniki 2 × 20 W

Wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm

Wejście mikrofonowe mini jack 3,5 mm

Pozostałe wejścia/wyjścia

3 x HDMI IN 2.0, 1 x HDMI OUT 2.0, 1 x DisplayPort IN 1.2, 6 x USB 3.0, 2 x Touch USB 3.0 type B,  
2 x USB type C w tym jeden typu All in One, 1 x RS232, 1 x RJ45 IN współdzielone, 1 x RJ45 OUT, 1 x S/PDIF 

COAXIAL OUTPUT, 1 x YPbPr IN minijack 3,5 mm (Component), 1 x AV IN minijack 3,5 mm (Composite),  
1 x AV OUT minijack 3,5 mm (Composite), 1 x OPS slot (support for 4k60 Hz), 1 x Card Reader (TF)

Certyfikaty CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001

Gwarancja 2 lata z możliwością rozszerzenia do 3 lat po rejestracji produktu lub do 5 lat dla edukacji z numerem RSPO


