
Màn hình tương tác UT Series 

Thông số kỹ thuật
Sản phẩm

Hiển thị

Hệ thống

Cảm ứng

Cổng 
kết nối

Nguồn điện

Cơ khí

Kích cỡ màn hình

Độ phân giải

Độ sáng

Tỷ lệ tương phản

Tỷ lệ tương phản động 

Màu sắc hiển thị 

Gam màu 

Góc nhìn (H/V) 

Thời gian phản hồi 

Tần số quét

Kích thước

hiển thị

Loại đèn nền

Bộ vi xử lý

Bộ nhớ
Lưu trữ
Hệ điều hành

Công nghệ cảm ứng
Thời gian phản hồi

Cảm ứng đa điểm
Độ chính xác cảm ứng

Hệ điều hành được hỗ trợ

Đầu vào

Đầu ra

USB

LAN

Nguồn cấp

Công suất tiêu thụ

Chế độ chờ

Màu sắc

Chất liệu

Kích thước

Kích thước
đóng gói

Loại giá treo hỗ trợ (chuẩn VESA) 

UT6501 UT7501 UT8601
65’’

UHD 3840 x 2160

350 cd/m²(typ.)

1200:1 (typ.)

4000:1

8bit + FRC, 1.07B

72% NTSC (typ.)

178°/178°

8ms (typ.)

60Hz

1428.48 x 803.52

56.24 x 31.63

75’’

UHD 3840 x 2160

400 cd/m²(typ.)

1200:1 (typ.)

4000:1

8bit + FRC, 1.07B

72% NTSC (typ.)

178°/178°

8ms (typ.)

60Hz

1649.66 x 927.94

64.95 x 36.53

86’’

UHD 3840 x 2160

400 cd/m²(typ.)

1200:1 (typ.)

4000:1

8bit + FRC, 1.07B

72% NTSC (typ.)

178°/178°

8ms (typ.)

60Hz

1895.04 x 1065.96

74.61 x 41.97

Direct LED

Cortex A73 1.8GHz Quad Core CPU

4GB

32GB

Android 9.0

IR
≤ 8ms

Lên tới 20 Điểm
±1 mm

Đa điểm (Windows 10/8/7, Android)
Đơn điểm (Windows XP, Linux, Mac OS X, Chrome)

HDMI 2.0 x 3, DP 1.2a x 1, VGA x 1, Audio In x 1,
Mic In x 1, RS-232 x 1

Audio Out x 1, HDMI Out x 1
USB2.0 Type-A x 1, USB3.0 Type-A x 4, USB3.0 Type-B (Touch) x 2, USB-C x 1

RJ-45 x 2
AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz

< 0.5W

Aluminum, Metal Plate

Đen
1511.6 x 920.3 x 87.8

59.51 x 36.23 x 3.46

1660 x 1045 x 245

65 x 41 x 10

600 x 400 mm

 

1722.5 x 1034.6 x 87.1

67.81 x 40.73 x 3.43

1880 x 1160 x 280

74 x 46 x 11

800 x 400 mm
 

1967.9 x 1172.6 x 87.1

77.48 x 46.17 x 3.43

2140 x 1340 x 280

84 x 53 x 11

800 x 400 mm
 

300W 380W 460W

Đại lý đóng dấu

info@zodiac.com.vn

www.zodiac.com.vn
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AUO Display Plus là Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất và thương mại màn hình hiển thị. Với kích thước từ 65 đến 86 inches, 
độ phân giải UHD 4K, 20 điểm cảm ứng đa điểm, dòng sản phẩm này sở hữu các công cụ, ứng dụng tương tác tích hợp, đồng thời hỗ trợ cả hệ 
thống Android và Windows, giúp nâng cao khả năng tương tác và gắn kết.

Tương tác dễ dàng
Màn hình tương tác UT Series

Độ phân giải cao 
Utra 

20 điểm 
cảm ứng đa điểm 

Chống lóa Android 9.0 Tương thích 
với OPS

USB-C có 
nguồn 



Chất lượng 
hình ảnh tuyệt vời 

Trải nghiệm 
người dùng cao cấp

Thiết kế 
thuận tiện

Hình ảnh rõ nét 4K  

Công cụ 
tương tác trực quan  

Kết nối mọi thứ bạn cần  

Khả năng tương thích 
hệ điều hành Windows an toàn  

Ứng dụng EShare  Tiện ích Google Search  

Màn hình tương tác UT series cho Giáo dục có độ 
phân giải 4K (3840 x 2160) và sử dụng phương 
pháp xử lý chống lóa đặc biệt để đảm bảo hiển thị 
hình ảnh, văn bản sắc nét và rõ ràng trong mọi điều 
kiện ánh sáng từ mọi góc nhìn.

Ngoài các thanh công cụ nổi để vận hành dễ dàng, sản 
phẩm còn đi kèm với một loạt ứng dụng và công cụ để chú 
thích, bảng trắng, trình chiếu nhiều màn hình, quản lý tệp, 
biểu quyết, v.v... để hỗ trợ tương tác trong bất kỳ môi 
trường nào.

Với sự hỗ trợ điều khiển cảm ứng từ xa cho công cụ phản chiếu 
hai chiều và truyền tệp, bạn có thể chia sẻ nội dung không dây từ 
bất kỳ máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động 
nào cũng như trải nghiệm các tính năng điều khiển từ xa bàn 
phím, chuột không dây.

Màn hình chính cung cấp khả năng truy cập trực tiếp vào công cụ 
tìm kiếm Google, mang đến cho bạn cách truy cập tìm kiếm 
nhanh nhất trên internet mà không cần đến ứng dụng trình 
duyệt nào khác.

UT series cung cấp nhiều khả năng mở rộng kết nối như USB, 
USB-C, DisplayPort, HDMI, VGA, RS-232 để bạn kết nối bất kỳ 
thiết bị nào. Hỗ trợ các kết nối USB-C, plug-n-play để truyền dữ 
liệu âm thanh, hình ảnh và nguồn thông qua một cáp duy nhất.

Khe cắm OPS có tính linh hoạt để sử dụng nền tảng Windows. Nó 
cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi và trải nghiệm tất cả 
các phần mềm trên hệ điều hành Android và Windows mà 
không lo gặp sự cố hoặc phải kết nối thêm PC bên ngoài.

Quản lý 
tập tin

Cổng
hiển thị

HDMI

VGA

USB-C

USB

RS-232

Trình chiếu màn hìnhBảng trắng

Chú thích Thanh công cụ tìm kiếm


