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Profesjonalny monitor LCD z ekranem dotykowym
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Tablice interaktywne stanowią doskonałe rozwiązanie do 
wykorzystania na zebraniach zespołu /This is Why/Właśnie 
dlatego opracowaliśmy monitor BIG PAD - przeznaczony do 
pracy grupowej.

Ulepszone 70- i 60-calowe dotykowe monitory LCD BIG PAD firmy Sharp zostały opracowane z myślą o bezproblemowej i 

swobodnej komunikacji w szerokim pojęciu. Wyposażone są w wyróżniające się wysoką czułością pióra dotykowe, które umożliwiają 

kilku osobom równoczesne pisanie na tej samej powierzchni ekranu. Oprogramowanie Touch Display Link firmy Sharp zapewnia 

wielopłaszczyznową komunikację bezprzewodową. Niezależnie czy w sali posiedzeń, czy w sali lekcyjnej, produkty firmy Sharp 

zmieniają sposoby komunikacji.

Równoczesne pisanie wielu użytkowników

Monitory LCD z obsługą wielopunktowego dotyku - 

PN-70TA3/PN-70TB3 i PN-60TA3/PN-60TB3 - rozpoznające 

do 10 punktów dotyku, umożliwiają maksymalnie czterem 

osobom równoczesne pisanie po powierzchni ekranu 

korzystając z piór dotykowych lub palców. Uczestnicy mogą 

brać aktywny udział w spotkaniach, naradach, interakcyjnych 

lekcjach itp. Dyskusje i prezentacje stają się platformą 

efektywnej i ożywionej wymiany opinii.

BIG PADロゴタイプ清刷

BIG PAD
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Smooth!

Przyjazny dla użytkownika interfejs Pen Software

Korzystając z pióra dotykowego można łatwo uruchomić 

i wyświetlić interfejs użytkownika Pen Software - menu 

zawierający starannie zorganizowane ikony, które zapewniają 

łatwy dostęp do ustawień pióra dotykowego i funkcji. 

Poszczególne pióra dotykowe posiadają własne dedykowane 

menu, które można wyświetlić nawet jeśli cztery osoby piszą 

równocześnie na powierzchni ekranu. Ustawienia pióra 

dotykowego, np. kolor i grubość linii, można skonfigurować 

i zapisać dla poszczególnych piór dotykowych (z przyciskami 

funkcyjnymi). 

Łatwe w obsłudze, bardzo czułe pióro dotykowe

Dedykowane pióro dotykowe z przyciskami funkcyjnymi*1 

jest tak proste w obsłudze i lekkie, że korzystanie z niego 

przypomina pisanie na kartce papieru. Czujnik nacisku 

w końcówce tego wąskiego i lekkiego pióra dotykowego 

umożliwia bardzo precyzyjne pisanie ze swobodą i bez 

odrywania ręki.
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BiG Pad - prosta, intuicyjna obsługa monitora pozwala skupić uwagę 
na interakcji

Wydajniejsza praca dzięki wykorzystaniu oprogramowania 

Touch Display Link

Oprogramowanie Touch Display Link 2.0*4 zapewnia efektywną 

i wielopłaszczyznową komunikację. Materiały wyświetlane na 

ekranie - w tym odręczne notatki i rysunki sporządzone w czasie 

rzeczywistym - można oglądać równocześnie na monitorze BIG 

PAD i urządzeniach przenośnych*5, np. komputerach, tabletach 

i smartfonach. Oprogramowanie Touch Display Link ułatwia 

prowadzenie interaktywnych prezentacji, ożywionych dyskusji 

i skomputeryzowanych zebrań, zarówno w biznesie jak na polu 

edukacji.

•  Oprogramowanie Touch Display Link zapewnia obsługę poniższych 

funkcji interaktywnych na monitorze BIG PAD i urządzeniach 

przenośnych podłączonych poprzez bezprzewodową sieć LAN:
- udostępniania materiałów wyświetlanych na ekranie

- przesyłania plików

- interaktywnego pisania i rysowania na powierzchni ekranu

- zdalnego sterowania monitorem BIG PAD za pomocą urządzeń 

przenośnych

•  Równocześnie można podłączyć do 50 urządzeń przenośnych*4*6.

•  Można wymieniać pliki pomiędzy urządzeniami przenośnymi, 
nawet jeśli urządzenia nie zostały podłączone do monitora BIG 
PAD.

•   Użytkownicy mogą przechwytywać wyświetlane obrazy 
i zapisywać je w swoich urządzeniach przenośnych, sporządzając 
osobiste notatki.

•  Oprogramowanie Touch Display Link umożliwia również 
podłączenie dwóch monitorów BIG PAD do tej samej sieci lokalnej, 
zapewniając w ten sposób interaktywną komunikację na większej 
powierzchni ekranowej.
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Rozpoznawanie pisma 

odręcznego

Opisywane monitory LCD obsługują 

funkcję rozpoznawania pisma 

odręcznego*3, która umożliwia 

konwersję wybranych odręcznie 

sporządzonych na ekranie notatek 

na standardowy tekst. Ta wygodna 

funkcja pozwala wykorzystać 

materiały wyświetlane na ekranie do 

tworzenia starannych i czytelnych 

protokołów z zebrań.

*1 Dostarczone w zestawie z modelami PN-70TA3/60TA3; opcjonalne w przypadku modeli PN-70TB3/60TB3

*2 Dostarczone w zestawie z modelami PN-70TB3/60TB3

*3 Działa w językach obsługiwanych przez oprogramowanie Pen Software.

*4 Liczba podłączonych urządzeń przenośnych zależy od następujących warunków:

- monitory LCD

PN-70TA3/60TA3 wykorzystywane z uprzednio zainstalowanym oprogramowaniem: maks. 20

PN-70TA3/60TA3/70TB3/60TB3 wykorzystywane z dostarczoną w zestawie płytą CD-ROM z oprogramowaniem: maks. 50 

*5 Wymagania systemu operacyjnego: komputery: Windows® 7, Windows 8/8.1; tablety: Windows 7, Windows 8/8.1, 

Android, iOS; smartfony: Android, iOS 

*6 Podłączenie 20 lub większej liczby urządzeń przenośnych wymaga przynajmniej dwóch punktów dostępowych do sieci 

LAN. Prawidłowe uruchomienie oprogramowanie wymaga odpowiedniej konfiguracji sieci i urządzeń

Przyciski funkcyjne

Przyciski 
funkcyjne

Czujnik nacisku

(Page Up/Page Down)
Gąbka do ścierania (dostarczona w zestawie)

Pióro dotykowe  
(bez przycisków funkcyjnych)*2Pióro dotykowe  

(z przyciskami funkcyjnymi)*1

Smooth!

PC
Tablet

Smartfon

(kliknięcie prawym 
przyciskiem myszy/
skrót do programu 

Pen Software)



Zminimalizowane odblaski ekranowe i odciski palców
Ochronę ekranu stanowi antyrefleksyjna warstwa, która zmniejsza 

odblaski ekranowe i refleksy świetlne oraz minimalizuje odciski 

palców pozostawione na szklanej powierzchni.

Podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego
Zeskanowane dokumenty i obrazy można importować 

z kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego firmy Sharp 

bezpośrednio do oprogramowania pióra dotykowego, aby 

wyświetlać je na monitorze BIG PAD. Dla większej wygody 

dane obrazu wyświetlane na ekranie - w tym notatki - można 

zapisać w komputerze lub przesłać bezpośrednio do urządzenia 

wielofunkcyjnego w celu wydrukowania.
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BiG Pad - monitor rzeczywiście przyjazny dla użytkownika

Szybki start (modele PN-70TA3/60TA3)
Funkcję tablicy interaktywnej w modelach PN-70TA3/60TA3 

można szybko uruchomić naciskając przycisk POWER, nie 

opóźniając przebiegu zebrania.

Głośniki zamontowane z przodu
Dwa głośniki (10 W + 10 W), zamontowane u dołu przedniego 

panelu monitora LCD, zapewniają wyraźniejszy dźwięk.

Szeroki zestaw gniazd wejściowych/wyjściowych
Ulepszone monitory BIG PAD wyposażone w szeroki zestaw 

gniazd wejściowych/wyjściowych - na bocznym i dolnym 

panelu monitora - umożliwiają łatwe podłączenie rozmaitych 

urządzeń dodatkowych. Zestaw gniazd obejmuje trzy porty 

HDMI, dwa porty D-sub, dwa gniazda DisplayPort™ (wejściowe i 

wyjściowe) oraz dwa porty USB do obsługi ekranu dotykowego. 

Jeden z portów USB można przyporządkować systematycznie 

podłączanemu komputerowi, np. hostowi służącemu do 

sterowania monitorem LCD. Drugi port USB umożliwia 

tymczasowe podłączenie do następnego komputera, np. 

używanego przez uczestnika zebrania. W ten sposób podłączenie 

komputera jest łatwe i nie wymaga przełączania kabla USB.

Uwaga: Po włączeniu zasilania monitora LCD (jeśli wyłączenie zasilania nastąpiło 
poprzez naciśnięcie przycisku POWER na monitorze lub pilocie)
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On PN-70TA3/60TA3 only

Porównanie funkcji PN-70TA3/ 
PN-60TA3

PN-70TB3/ 
PN-60TB3

Szybki start • –

Oprogramowanie Pen Software*1 •
(uprzednio zainstalowane)

•
(dostarczone w zestawie; 
zainstalowane przez użyt-

kownika)

Pióro doty-
kowe

z przyciskiem 
funkcyjnym

•
(1 pióro dotykowe/adapter)

•
(dostępne opcjonalne)*2 

bez przycisku 
funkcyjnego – •

(1 pióro dotykowe) 

Oprogramowanie Touch Display 
Link*3

•
(uprzednio zainstalowane/ 

dostarczone w zestawie; zain-
stalowane przez użytkownika)

•
(dostarczone w zestawie; 
zainstalowane przez użyt-

kownika)

• Funkcja dostępna po spełnieniu warunków wskazanych w nawiasach.
*1  Obsługuje 11 języków (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, niderlandzki, portugalski, rosyjski, chiński 

uproszczony, chiński tradycyjny, japoński).
*2 Informacje dotyczące dostępności można uzyskać od lokalnego przedstawiciela/sprzedawcy firmy Sharp.
*3 Szczegółowe informacje można znaleźć w części dotyczącej oprogramowania Touch Display Link.

Naciśnięcie przycisku Touch Menu 

powoduje wyświetlenie menu 

ekranowego, które umożliwia łatwe 

przełączanie źródeł sygnału, regulację 

poziomu głośności oraz włączenie/

wyłączenie funkcji ekranu dotykowego 

bez konieczności użycia pilota.
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* Do podłączenia klawiatury, myszy lub pamięci USB flash.

Zeskanuj

Importuj

Pisz lub rysuj
Drukujbezpośrednio na obrazie

dokument w urzą-
dzeniu biurowym

obraz do  
wyświetlenia

dane w komputerze

Zapisz

Port LAN

Port 
USB*

Port USB (do podłączenia 
komputera)

Wejście analogowe PC 
(D-sub)

Wejście PC/AV (HDMI)

Wejście audio

Dotyczy wyłącznie modeli PN-70TA3/60TA3

Port USB (do podłączenia adaptera pióra dotykowego)

Wyjście audio Port LAN Gniazdo dodatkowe Wejście PC/AV (HDMI)

Wejście audioWejście DisplayPortWejście analogowe 
PC (D-sub)

Port USB (do 
podłączenia 
komputera)

Wyjście DisplayPortZewnętrzne głośniki

(w dolnej 
części 

monitora)

(z boku 
monitora)Przycisk POWER Przycisk Touch Menu

Sterowanie wyświetlanymi materiałami przy 
pomocy funkcji dotykowych
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*1 Ultraviolet-induced multi-domain vertical alignment (UV²A) to technologia precyzyjnego ustawiania ultrafioletem, w której cząsteczki ciekłych kryształów 
są precyzyjnie ustawiane przy pomocy światła ultrafioletowego, co gwarantuje jednorodne ich rozmieszczenie. *2 Jasność zależy od źródła sygnału i innych 
ustawień obrazu. Poziom jasności będzie się nieznacznie zmniejszał wraz z upływem czasu eksploatacji. Ze względu na charakterystykę urządzenia nie 
jest możliwe precyzyjne ustawienie stałego poziomu jasności. *3 Obejmuje warstwę AG z przodu i warstwę AR z tyłu. *4 Przybliżona odległość, przy której 
szklany panel może wytrzymać uderzenie żelaznej kuli o ciężarze 500 gram upuszczonej na jego środek. *5 Do podłączenia komputera i innych urządzeń 
audiowizualnych należy stosować kabel powszechnie dostępny w sprzedaży. *6 Gniazda sygnału analogowego, wideo i sygnału component można 
przełączać (na dolnym panelu gniazd); wybór w menu monitora. Podłączenie gniazd sygnału wideo i sygnału component wymaga zastosowania kabla do 
konwersji sygnału przy pomocy mini D-sub 15-pin jack. *7 Do podłączenia klawiatury, myszy i pamięci USB.  

Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez dodatkowego powiadomienia. Nazwa Windows jest zarejestrowanym znakiem handlowym 
lub znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwa DisplayPort i logo DisplayPort Compliance 
są znakami handlowymi stanowiącymi własność Video Electronics Standards Association w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nazwy HDMI i 
High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami handlowymi lub są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing, LLC w 
Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nazwy Intel, Intel Core i Celeron są znakami handlowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub 
innych krajach. Nazwy Sempron i Athlon są znakami handlowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami 
handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich prawnych właścicieli. Wszystkie znaki handlowe zaznaczono. E&OE. © Sharp Corporation, 
kwiecień 2014 roku. Ref: 15104 Sharp BIG PAD.

Dane techniczne
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Wymiary

Uwagi

Model PN-70TA3 PN-70TB3 PN-60TA3 PN-60TB3

Instalacja Orientacja pozioma 

Panel LCD

Panel LCD, klasa 70” (przekątna 69 1/2 cala [176,6 cm]) UV2A*1 Panel LCD, klasa 60” (przekątna 60 1/16 cala [152,5 cm]) UV2A*1

Maks. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli

Maks. liczba wyświetlanych kolorów (w przybliżeniu) Matryca z 1,06 miliarda kolorów

Wymiary piksela (w poziomie/w pionie) 0,802 x 0,802 mm 0,692 x 0,692 mm

Maks. jasność (średnia)*2 300 cd/m2

Współczynnik kontrastu 3000 : 1

Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 160°/160° (CR ≥10)

Aktywny obszar ekranu (szer. x wys.) (ok.) 1 538,9 x 865,6 mm (60 9/16” x 34 1/16”) 1 329,1 x 747,6 mm (52 5/16” x 29 7/16”)

Czas reakcji 6 ms (między poziomami szarości, średni)

Podświetlenie Podświetlenie LED, krawędziowe

Ekran dotykowy

Technologia dotykowa Na podczerwień (system wykrywania położenia w podczerwieni)

Port do podłączenia komputera USB 2.0 (typ B) x 2

Źródło zasilania Zasilanie poprzez urządzenie główne

Funkcje wielopunktowego dotyku 10 punktów

Szkło ochronne Grubość: ok. 3,4 mm*3     Odporność na wstrząsy: 130 cm*4 Grubość: ok. 3,0 mm*3     Odporność na wstrząsy: 130 cm*4

Pióro dotykowe
Komunikacja Metoda komunikacji bezprzewodowej – Metoda komunikacji bezprzewodowej –

Przyciski funkcyjne Tak Nie Tak Nie

Funkcja tablicy interaktywnej Wbudowana – Wbudowana –

Gniazda wejścio-
we PC

Sygnał wideo Analogowe RGB (0,7 Vp-p) [75 Ω], DisplayPort 1.1a

Synchronizacja Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej/pionowej (poziom TTL: dodatni/ujemny), Sync on G (wyłącznie poprzez gniazdo D-sub 15-stykowe), złożony sygnał synchronizacji (poziom TTL: dodatni/ujemny)

Plug & Play VESA DDC2B

Zarządzanie zasilaniem VESA DPMS

System kolorów wideo NTSC (3.58 MHz, 4.43 MHz), PAL, PAL60, SECAM

Gniazda wejściowe*5 Analogowy sygnał komputerowy: gniazdo mini D-sub 15-stykowe x 2*6, HDMI (zgodne z HDCP i 1080p, zgodne z sygnałem PC/AV) x 3, 3,5 mm mini stereo jack x 2, gniazdo 
wideo x 1*6, gniazdo sygnału component x 1*6, DisplayPort (zgodne z HDCP, zgodne z sygnałem PC) x 1

Gniazda wyjściowe*5 3,5 mm mini stereo jack x 1, DisplayPort (zgodne z HDCP) x 1

Gniazda wejściowe/wyjściowe*5 Port LAN (10Base-T/100Base-TX) x 1

Sterowanie*5
USB Typ A x 4*7 – Typ A x 4*7 –

Port LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T x 1 – 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T x 1 –

Moc głośników
Wewnętrznych 10 W + 10 W

Zewnętrznych 10 W + 10 W (6 Ω)

Metoda montażu VESA w 4 miejscach (rozstaw: 400 x 200 mm, wkręty M6)

Źródło zasilania 100 V - 240 V~, 50/60 Hz

Pobór mocy 250 W 225 W 210 W 185 W

Warunki oto-
czenia

Temperatura podczas pracy Od 5˚C do 35˚C

Wilgotność podczas pracy Od 20% do 80% (wilgotność względna, bez skraplania)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) - w przybliżeniu 1647 x 94 x 1010 mm (64 13/16” x 3 /16” x 39 3/4”) 1437 x 94 x 890 mm (56 9/16” x 3 11/16” x 35”)

Ciężar (ok.) 61 kg 59 kg 48 kg 46 kg

Podstawowe wyposażenie

Kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, bateria (typ „AA” x 2), instrukcja instalacji, pusta nalepka, zacisk kabla x 5, wspornik do instalacji kamery, kabel USB (3,0 m), gąbka, półka na pisaki
Pióro dotykowe (z przyciskiem funkcyjnym), 
modem pióra dotykowego, bateria pióra 
dotykowego (typ „AAA”), płyta CD-ROM  
z oprogramowaniem Touch Display Link 2.0

Pióro dotykowe (bez przycisku funkcyjnego), płyta 
CD-ROM z oprogramowaniem Touch Display 
Link 2.0

Pióro dotykowe (z przyciskiem funkcyjnym), 
modem pióra dotykowego, bateria pióra 
dotykowego (typ „AAA”), płyta CD-ROM  
z oprogramowaniem Touch Display Link 2.0

Pióro dotykowe (bez przycisku 
funkcyjnego), płyta CD-ROM z 
oprogramowaniem Touch Display Link 2.0

 
Wymagania systemu Windows®

Komputer
PC/AT kompatybilny z portem USB 2.0 i rozdzielczością 
ekranu 1920 x 1080 (wymagany napęd CD-ROM do instalacji 
oprogramowania)

Procesor
Zalecany Intel® Celeron® 1,6 GHz albo AMD Sempron™ 1,6 
GHz lub szybszy (Intel® Core™ 2 Duo 2,8 GHz albo AMD 
Athlon™ II x 2 2,8 GHz lub szybszy

System 
operacyjny

Windows® 7 (3wersja 32/64-bitowa), Windows® 8 (wersja 
32/64-bitowa), Windows® 8.1 (wersja 32/64-bitowa)

Pojemność 
pamięci

2 GB lub więcej

Twardy 
dysk

200 MB lub więcej wolnego miejsca (dodatkowa ilość wolnego 
miejsca jest wymagana do zapisywania danych)

 

Opcje

PN-ZL01: pióro dotykowe i modem pióra 
dotykowego

PN-ZL02: pióro dotykowe
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