
TECHNOLOGIA STWORZONA
DO EDUKACJI



Nowoczesne technologie, możliwość prowadzenia zdalnych i hybrydowych zajęć, a także 
atrakcyjne rozwiązania graficzne są dziś niezbędne w nauczaniu. Poza szybkim i skutecznym 
przekazywaniu informacji, integracja monitorów interaktywnych z programem nauczania 
pomaga zwiększyć efektywność.

Newline udostępnia intuicyjne narzędzia do nauki, pomaga nauczycielom budować angażujące  
i dynamiczne zajęcia. Zainspiruj uczniów i przyspiesz ich naukę! Przenieś swoje lekcje na 
zupełnie nowy poziom.

Z NAMI SIĘGNIJ

POZNAJ NOWOCZESNE MOŻLIWOŚCI, 
KORZYSTAJ Z NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ

GwiazdGwiazd



Antybakteryjna szyba

Wbudowany filtr niebieskiego światła

Ergonomiczna obudowa

Oprogramowanie, ułatwiające prowadzenie lekcji

Wiele profili użytkownika

Kompatybilne z wieloma urządzeniami  
i platformami

Wiele profili, ciekaWe motyWy,

app store i inne...

ANDROID 11
NAJBEZPIECZNIEJSZY 
WYBÓR

W większości szkół i biur z monitorów interaktywnych 
korzysta wielu użytkowników. Współpracują  
i dotykają tego samego urządzenia, co powoduje 
łatwe rozprzestrzenianie się zarazków. Newline 
dba o ich fizyczne bezpieczeństwo. Unikalna szyba 
antybakteryjna Newline o współczynniku namnażania 
bakterii poniżej 1% posiada certyfikat TÜV, ISO 22196 
i sprawia, że monitor interaktywny jest całkowicie 
bezpieczny w użyciu!

Ze względu na szereg małych, ale ważnych funkcji 
i zmian, Android 11 poprawił prywatność i ochronę 
danych użytkownika. Jest to także pierwszy 
Android, który można włączyć w trybie awaryjnym. 
Efektywność pracy i szybkość działania odgrywa 
tu także istotną rolę w codziennej pracy. Wszystkie 
monitory wyposażone w Android 11 posiadają 
8-rdzeniowy procesor Amlogic A311D2. 

NASZA SZYBA 
ANTYBAKTERYJNA 
ZAPEWNI CI 
BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie funkcje monitora interaktywnego Newline zostały opracowane, aby zapewnić maksymalne wsparcie 
dla nauczycieli. Bez skomplikowanych procedur. Celem Newline jest umożliwienie korzystania z monitora 
dotykowego w sposób łatwy i naturalny.

TECHNOLOGIA SZYTA NA MIARĘ DLA NAUCZYCIELI



Całkowicie nowy i łatwy w użyciu interaktywny ekosystem Newline pomaga optymalnie wykorzystywać 
dostępne treści cyfrowe, aplikacje i urządzenia. W otaczającym nas świecie jest coraz więcej nowych systemów, 
rozwiązań, treści cyfrowych i narzędzi. Wymaga to nowoczesnych sal lekcyjnych, które pomogą młodym 
ludziom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Konieczne jest optymalne połączenie programu nauczania  
z możliwościami jakie daje technologia. Kluczem do tego jest łatwość obsługi i elastyczność, która pozwala na 
zorganizowanie lekcji zgodnie z własnymi preferencjami. Firma Newline opracowała interaktywny ekosystem, 
który zawiera proste w użyciu narzędzia programowe. Odkryj ten ekosystem i przekonaj się, jak łatwo można 
dzięki niemu prowadzić zajęcia lekcyjne.

POZNAJ INTERAKTYWNY EKOSYSTEM NEWLINE

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA APLIKACJA! 
Bez wątpienia jednym z najważniejszych narzędzi w klasie jest aplikacja Whiteboard! Newline Whiteboard 
to zestaw łatwych w użyciu, praktycznych narzędzi. Aby korzystać z aplikacji wystarczy włączyć monitor. 
Nie musisz podłączać komputera. Zaloguj się za pomocą kodu QR, aby zapisać adnotacje na Dysku Google. 
Importuj obrazy z Internetu bezpośrednio na tablicę, otwieraj dokumenty, korzystaj z narzędzi matematycznych, 
karteczek samoprzylepnych i innych rozwiązań naszego ekosystemu. Jeśli chcesz, aby więcej uczniów mogło 
jednocześnie korzystać z tablicy, podziel tablicę na maksymalnie 3 części za pomocą indywidualnych pasków 
narzędzi!



Wspiera wszystkie rodzaje urządzeń i platfom:

Newline CAST jest najbardziej elastycznym rozwiązaniem do 
bezprzewodowego udostępniania ekranu i jest zintegrowany 
we wszystkich interaktywnych monitorach Newline. W ciągu 
zaledwie kilku sekund możesz łatwo udostępnić dowolny 
ekran w dowolnej sieci lub używać trybu bezpiecznego do 
udostępniania w pomieszczeniu,

PROSTE I BEZPIECZNE 
UDOSTĘPNIANIE EKRANU

WYJĄTKOWE WSPARCIE
NAUCZANIA HYBRYDOWEGO
Newline Broadcast jest potężnym narzędziem usprawniającym
udostępnianie treści z Twojego monitora interaktywnego Newline
każdemu podłączonemu uczestnikowi. Pokaż wszystkim swoją 
prezentację! Z łatwością możesz zaprosić do 200 uczestników 
w tym samym czasie, którzy w dowolnym miejscu będą mogli 
oglądać treści z monitora Newline na własnym urządzeniu 
mobilnym.

DLACZEGO NEWLINE CAST JEST 
PROSTY W OBSŁUDZE?

• Nie musisz niczego pobierać, po 
prostu udostępnij w przeglądarce

• Przesyłaj na duży ekran z dowolnego 
urządzenia

• Udostępniaj ekran z dowolnego 
miejsca w pomieszczeniu

• Prezentuj i komentuj jednocześnie
• Współpracuj dwukierunkowo,
• dodawaj adnotacje i steruj zarówno 

z urządzenia, jak i monitora 
interaktywnego

• Zobacz obraz nawet z 4 niezależnych 
źródeł

• Kontroluj i zapobiegaj niepożądanemu 
przesyłaniu sygnału, dzięki trybowi 
moderatora i bezpiecznemu 
identyfikatorowi sesji

• Korzystaj z bezpieczeństwa dzięki
• unikalnemu 4-cyfrowemu kodowi PIN
• i kompleksowemu szyfrowaniu



Planowanie lekcji rzadko kiedy zaczyna się od zera. Dzięki Newline Engage nie stracisz tego co już przygotowałeś. 
Jest to łatwe w użyciu narzędzie, które pozwala zaimportować treści z innych programów - w tym obrazy, wideo, 
tekst, kształty (PDF, PowerPoint, IWB, SMART Notebook i Promethean ActiveInspire). Skorzystaj z bezpłatnych 
szablonów, aby stworzyć lekcję lub z Whiteboard, i z ponad 130 narzędzi tematycznych.

PROSTE OPROGRAMOWANIE DO PREZENTACJI  
I WSPÓŁPRACY

KORZYSTAJ Z ULUBIONYCH 
APLIKACJI
Nasz sklep z aplikacjami oferuje szeroką i stale 
poszerzaną gamę narzędzi dla edukacji. Już dziś zacznij 
korzystać z aplikacji, które mogą sprawić, że prezentacja, 
współpraca i tworzenie treści cyfrowych będzie szybsze, 
przyjemniejsze i wydajniejsze. Wszystkie aplikacje 
są testowane pod kątem pełnej kompatybilności z 
monitorami interaktywnymi Newline.



Newline Classroom Tools to zestaw narzędzi najczęściej używanych przez nauczycieli, takich jak minutnik, 
kurtyna, reflektor, kostka do gry i sygnalizacja świetlna, które ułatwiają prowadzenie lekcji. Ten widżet działa 
po otwarciu jako nakładka. Możesz go zminimalizować, poruszać się między dowolnymi ekranami i otwierać 
menu narzędzi, gdy jest to potrzebne przez cały czas.

TWOJE LEKCJE MOGĄ BYĆ CIEKAWE

Możesz zdalnie zarządzać wszystkimi interaktywnymi 
monitorami Newline z dowolnego miejsca za 
pośrednictwem dedykowanego i bezpiecznego 
portalu internetowego. Z łatwością kontroluj i instaluj 
aplikacje, konfiguruj parametry, korzystaj z funkcji 
digital signage lub przesyłaj ważne wiadomości do 
wszystkich urządzeń.

ZARZĄDZAJ WIELOMA 
MONITORAMI

NAJSZYBSZY SPOSÓB, 
BY ROZPOCZĄĆ ZAJĘCIA 
HYBRYDOWE

Wystarczy skan QR kodu lub jedno kliknięcie, aby
rozpocząć połączenie wideo z Twojego urządzenia
mobilnego! Możesz zeskanować kod QR wyświetlony 
na interaktywnym wyświetlaczu lub łączyć się 
bezprzewodowo przez Bluetooth. Jeśli chcesz 
zobaczyć swój kalendarz i lekcje w danym dniu,
połącz się poprzez konto w Office 365 lub Google. 
Tak możesz rozpocząć lekcję hybrydową lub zdalną. 
Wykorzystaj łatwy i spersonalizowany dostęp!

Sygnalizacja
Instrukcje

Kostka do gry

Czas, start!

Wspiera platformy do wideokonferencji:



All StarsAll Stars

Zawiera także pakiet oprogramowania: 

MOC I BEZPIECZEŃSTWO!
Newline Lyra to najlepsze rozwiązanie edukacyjne, które udało nam się stworzyć. Znacznie 
bardziej wydajne i bezpieczne niż jakiekolwiek rozwiązanie do tej pory. Rozbudowana łączność, 
niesamowita łatwość obsługi i technologia pisania "jak po kartce papieru" pozwalają użytkownikom 
w pełni skoncentrować się na nauczaniu. Należy do tego dodać znakomitą jakość obrazu, która 
zachwyci uczniów żywymi kolorami i krystalicznie czystym obrazem 4K z każdego miejsca w sali. 
Z Newline Lyra można mierzyć wysoko!

Lyra to mała konstelacja na 
północnym n ieb ie ,  w które j 
znajduje się Vega, jedna
z  n a j j a ś n i e j s z y c h  g w i a z d 
nocnego nieba

Najnowszy 

standard Bluetooth 

i WiFi

Zasilanie 65W  

USB Typ-C

Wiele profili

użytkowników

Zgodność  

systemowa

Wysokiej klasy 

jakość dźwięku  

+ Subwoofer

Szeroka gama rozmiarów

55”/65”/75”/86”/98”



Zawiera także pakiet oprogramowania: 

NAJMOCNIEJSZA I WSZECHSTRONNA!
Jako potężniejsza siostra Lyry,  Elara robi wspaniałe wrażenie!  Ten wysokiej  klasy, 
interaktywny monitor zapewni Ci wszystko, co niezbędne w Twoim miejscu pracy: szybkość 
działania, lepszy dźwięk, doskonałe wrażenia dotyku i pisania dzięki Optical Bonding, 
kamerę 4K i wbudowany mikrofon. Wyjątkowo szeroki kąt widzenia sprawia, że wszyscy w 
pomieszczeniu mogą cieszyć się krystalicznie czystym obrazem 4K i żywymi kolorami. Elara 
ma wszystko, czego potrzebujesz i jest idealnym rozwiązaniem do pracy hybrydowej!

All StarsAll Stars
E l a r a  j e s t  ó s m y m  c o  d o 

wielkości księżycem Jowisza 

o  r o z m i a r z e  s t a n o w i ą c y m 

z a l e d w i e  2 %  E u r o p y.  J e s t 

n a j m n i e j s z y m  z  c z t e r e c h 

księżyców Galileusza.

Najnowszy 

standard Bluetooth 

i WiFi

Zasilanie 100W 

USB Typ-C

Wiele profili

użytkowników

Zgodność  

systemowa

Wysokiej klasy 

jakość dźwięku  

+ Subwoofer

Port na moduł  

SDM-S



Zawiera także pakiet oprogramowania: 

All StarsAll Stars

Kiedy bezpieczeństwo jest  Twoim absolutnym pr iorytetem,  NAOS+ jest  na j lepszym 
rozwiązaniem. Brak wbudowanego systemu Android sprawia, że ten model premium zapewnia 
bezpieczeństwo na poziomie enterprise. Ulepszona łączność, gniazda OPS i SDM oraz wysokiej 
jakości wrażenia audiowizualne sprawiają, że smukła konstrukcja NAOS+ jest idealnym 
rozwiązaniem high-end dla urzędów, podmiotów administracji publicznej, bankowości oraz 
wszystkich, którzy cenią bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

N a o s  j e s t  b a r d z o  g o r ą c ą 

n i e b i e s k ą  g w i a z d ą  t y p u  O. 

Naos to jedna z najjaśniejszych 

g w i a z d  w i d o c z n y c h g o ł y m 

okiem, zwana jest również

niebieskim nadolbrzymem.

Maksymalny kąt 

widzenia 178°

Zasilanie 65W 

USB Typ-C

Duża ilość portów 

wyjścia/wyjścia

Zgodność  

systemowa

Krystalicznie  

czysta jakość 

obrazu

Szeroka gama 

rozmiarów 

55”/65”/75”/86”

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE



NOWA GENERACJA MONITORÓW 
INTERAKTYWNYCH NA BIURKO
Newline Flex zrewolucjonizuje Twoją przestrzeń w domu i w pracy. Niezależnie od tego gdzie pracujesz. 
Ten wszechstronny 27-calowy monitor dotykowy typu all-in-one jest przeznaczony do współpracy 
z komputerem. Obsługa Flex jest równie intuicyjna jak smartfona Twoja cyfrowa komunikacja 
nigdy nie była tak naturalna i prosta. Podłącz komputer i poczuj wysoką jakość dotyku, pisania oraz 
wideokonferencji. Poznaj FLEX. 

Złącze  

zasilające 

USB Typ-C

Obrotowa  

kamera 4K

Plug & Play Kontrola 

kamery i 

mikrofonu

Wysokiej klasy 

jakość dźwięku 

+Subwoofer

Aktywny Rysik 

z technologią 

Palm Rejection

Zestaw 8 mikrofonów  

z redukcją szumów



BĄDŹMY  
W KONTAKCIE

WWW.NEWLINE-INTERACTIVE.COM/PLW Newline dbamy o naszą planetę . W tym roku włożyliśmy 
wiele wysiłku w zmniejszenie naszego śladu węglowego. 
Największy wpływ na zdrowszy i  lepszy świat  mamy  
w zakresie zużycia energii, wydłużenia cyklu życia naszych 
produktów i recyklingu.

DBAMY O ŚRODOWISKO

TRANSPORT 

Stosując mniejsze opakowania, 

możemy zmieścić o 46% więcej  

w jednym kontenerze! To duży krok 

jeśli chodzi o redukcję CO2 poprzez 

transport.

MAGAZYN 

85% zapasów dla regionu EMEA 

jest utrzymywanych w magazynie 

DSV. Wybraliśmy tę firmę jako 

naszego partnera, ponieważ 

zmniejszą oni swój całkowity ślad 

CO2 o 40% przed 2030 rokiem.

OPAKOWANIE

W przypadku naszej nowej linii 

produktów 2022 udało nam się 

zmniejszyć ilość materiałów 

potrzebnych do ich pakowania. 

Wszystkie nasze opakowania 

nadają się w 100% do

recyklingu.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Dokładamy wszelkich starań, aby 

nasze produkty były jak najbardziej 

energooszczędne.  

CE (EMC + LVD + FCC + Red), RoHS, 

Reach, Efektywność energetyczna, 

Energy star.

CERTYFIKATY

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 45001

SYSTEM MODUŁOWY

Nasze nowe produkty zostały

zbudowane w sposób modułowy. 

Oznacza to, że możesz stworzyć 

urządzenie dostosowane do Twoich 

potrzeb. W ten sposób ograniczamy 

zużycie materiałów, które nie będą 

używane. Zapewnia to znacznie 

dłuższy cykl życia produktu, co jest 

ważne dla środowiska i Twojego 

budżetu!



2022 Newline Interactive Inc. Specyfikacje produktów mogą się różnić w zależności od regionu, prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami w celu uzyskania  
szczegółowych informacji. Rzeczywiste funkcje i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ten materiał może zawierać nazwy firmowe i znaki 

towarowe stron trzecich,


