
NOVA S
YENİ JENERASYON AKILLI TAHTA

Derslerinizi anlatmanın ve iş toplantılarınızı 
verimli hale getirebilmenin birçok farklı, etkili 
yolunu keşfedin. Emkotech’in en gelişmiş, en 
yüksek performanslı akıllı tahtası Emkotech 
Nova S, birçok yeni özellikleri ve araçlarıyla, 
unutulmaz bir öğretim deneyimi sunuyor. 
Öğretme ve öğrenmeyi destekleyici yepyeni 
özelliklerle dolu Emkotech Nova S, 
eğitimlerinize değer katmak, sınıf içinde ve iş 
ortamlarında  işbirliğini teşvik etmek için size 
gereken çözümü sunar.

Emkotech Nova S akıllı tahtalarında kullanmış 

olduğumuz yenilikçi dokunmatik teknolojisi, 

dokunmatik panel ile ön cam arasında 1mm 

mesafe olması, panelin düşük tepkime süresi ve 

yüksek yenileme hızı  sayesinde her zamankinden 

daha gerçekçi yazma ve dokunma deneyimi 

sunuyoruz. 

Yenilenmiş iki adet hızlı işlemci ile birlikte 

gelen entegre android modülünün 

mükemmel performansını keşfedin. Yeni 

çoklu-görev özelliğiyle 4 ayrı pencerede 4 

ayrı uygulama açabilir, uygulamaların 

birbirleri arasında iletişimini 

sağlayabilirsiniz. Android bilgisayara ek 

olarak opsiyonel Windows 10 destekli OPS 

bilgisayar ile Windows ve Android işletim 

sistemlerini bir ara kullanabilirsiniz.

Dersleriniz çok daha zevkli, 

toplantılarınız çok daha verimli
Ultra hassas yazı deneyimi

İki kat işlemci. İki kat hız.

OTA (Over-the-air) güncellemeleri sayesinde Emkotech Nova S her zaman güncel kalır. 

Donanımsal ve yazılımsal güncellemeleri otomatik olarak bir tık ile kolaylıkla yapabilirsiniz. 

Akıllı tahtanız her zaman güncel!
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2 adet akıllı 
kalem

Güçlü 
hoparlörler

EmkoDroid  
kullanıcı dostu 
Android arayüzü

Antiglare 
yüzeyli 4mm 
temperli cam

Fiziksel kısayol 
tuşları

Emko Draw 
5.0 güncel 
çizim yazılımı

OTA 
(over-the-air) 
güncellemeleri

4K Ultra HD

çözünürlük

Mavi ışık 
filtresi

Hassas ve doğal 
dokunmatik 
deneyimi


65”, 75” ve 86” 
ekran seçenekleri

20 parmak

dokunuş

Çeşitli 
yardımcı 
yazılımlar

Avuç içi ile 
silme özelliği
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Heyecan verici özellikler

Akıllı tahtanızla birlikte gelen birbirinden faydalı araçlar işlevselliğinizi arttıracak. Kronomotre, 

spot ışığı, ekran dondurma, QR kod ile ekran kilitleme, ekran kaydetme, ekran paylaşma, ekran 

üzerine yazma, akıllı tahta otomatik açma kapama ayarı, AirClass oylama sistemi gibi araçlara, 

ekranınızın herhangi bir yerinden, araç kutusu aracılığıyla tek tıkla ulaşabilirsiniz. Yerleşik mavi ışık 

filtresi sayesinde göz yorgunluğunu azaltın. İki adet akıllı kalemi ile kalemlere farklı renkler 

tanımlayabilir, aynı anda iki farklı renkte yazı yazabilirsiniz.

Yeni Android arayüzü ile 

iki uygulamayı aynı anda, 

yan yana kullanın. 

İnternetten bulduğunuz 

resimleri Emkodraw çizim 

uygulamanıza sürükleyip 

bırakın ve hemen kullanın.

Sürükleyip 
bırakın!


