
    
 

Monikosketus-  
näytöt



 l Käytä seinänä tai pöytänä 
MultiTaction-näyttöjä voi käyttää yksittäin tai toisiinsa yhdistettyinä 
kokonaisuutena. Saatavana on malleja, joissa on näytön sisään 
sijoitettu tietokone sekä malleja ilman tietokonetta.

Näyttöjä yhdistämällä voi tehdä erimuotoisia ja -kokoisia seiniä ja pöytiä. Näytöt voi myös rakentaa erilaisten kalusteiden osiksi.

Maailman ensimmäinen ultra thin bezel LCD-näyttö mahdollistaa 
lähes saumattomien näyttöseinien rakentamisen jopa 24 yksittäisestä 
näytöstä.

Teknologia tukee kaikkia yleisiä käyttöjärjestelmiä. Embedded Cell 
-malleihin saa Windows 7, Windows 8 tai Linux-tietokoneen näytön 
sisälle sijoitettuna. Prosessorina on Intel® Core™ i7 CPU.

MultiTaction Cell 55" ja MultiTaction Cell 42" ovat monen 
yhtäaikaisen käyttäjän vuorovaikutteisia näyttöjä, joilla  
on markkinoiden kehittyneimmät kosketusominaisuudet. 
Niillä on erittäin lyhyet vasteajat ja samanaikaisia käyttäjiä 
voi olla lähes rajaton määrä. MultiTaction-näytöt  
ovat helppokäyttöisiä. Käyttökokemus on kiehtova ja 
kiinnostava.

■ Näytöt tunnistavat rajattoman  
  määrän kosketuspisteitä
■ Näyttöjä voi käyttää sormilla, käsillä,  
  kaksiulotteisilla viivakoodeilla,  
  esineillä ja infrapunakynillä
■ Näyttöjä voi yhdistellä erimuotoisiksi  
  ja -kokoisiksi kokonaisuuksiksi
■ Seurantanopeus (tracking) jopa 200 Hz



l Mahdollisuuksia luoviin sovelluksiin 
MultiTaction-näyttöjä käytetään eri puolilla  
maailmaa moniin eri tarkoituksiin

Museot ja näyttelyt: Kansallismuseo, Helsinki

Museot ja näyttelyt: QUT, Brisbane, Australia //  
Pro AV Solutions Queensland

Viestintä ja markkinointi: Jätkäsaaren kaupunkiseinä,  
Helsinki // Pink Eminence

Vähittäiskauppa: BeautyTouch, Harrods,  
Lontoo, Britannia // Digitact

Ravintolat:  
Graffiti Bar, Tokio, 
Japani // Green 
Light Production

Tuottavuus ja ryhmätyö: suurnäyttö, Lontoo, Britannia // Engage

Opetus ja 
tutkimus: Multi-
Touch Microscope,  
Helsingin yliopisto, 
Helsinki // FIMM

Viestintä ja markkinointi: Tiedetoimittajien  
maailmankokous, Helsinki
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l Käytä sormilla, käsillä, esineillä, 
koodeilla ja infrapunakynillä
Monen yhtäaikaisen käyttäjän tuki ja laaja valikoima 
kehitystyökaluja ja -alustoja

MultiTouch Oy
Email: sales@multitaction.com
Puh. 045 630 8580

•  Computer Vision Through 

Screen (CVTS) tun -

nistaa rajoittamattoman 

määrän sormia, käsiä, 

infrapunakyniä ja esineitä 

samanaikaisesti 

•  Extensible Hybrid 

Tracking System (EHTS) 

poistaa ulkopuolisten va-

lonlähteiden aiheuttamat 

häiriöt 

•  Integrated Backlight 

Emitter Camera (IBEC) 

-moduleiden ja lait-

teen   Matrix Tracking 

Systemin (MTS) ansioista 

näytöissä on alan ainoa   

kosketusjärjestelmä, joka 

on integroitu LCD-näytön 

takavalolevyyn 

•  toimii sekä Mac-, 

Linux- että Windows-

ympäristöissä 

•  MultiTaction Engine antaa 

tracking-tiedot kaikissa 

yleisissä formaateissa 

ja toimii saatavilla 

olevan SDK:n kanssa 

antaen mahdollisuuden 

hyödyntää kaikkia kehit-

tyneitä toimintoja 

•  tukee suurta määrää 

kolmansien osapuolten 

sovelluksia.

MultiTouch Oy:n Multi -

Taction-teknologia

MultiTaction Internetissä: www.multitaction.com
MultiTaction Cell UTB -video:  http://youtu.be/7ve44jMgrvk
MultiTaction Cell -teknologiavideo:  http://youtu.be/kIwpc1PDQWY

Käsien tunnistus mahdollistaa luonnollisten kädenliikkeiden ja monen käyttäjän vuorovaikutuksen hyödyntämisen.

Käytä samanaikaisesti infrapunakynällä ja kosketuksella. Konenäkö tunnistaa esineet ja kaksiulotteiset viivakoodit.


