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Emko Eğitim Çözümleri, 1979 yılından bu yana eğitim gereçleri sektöründe Türkiye’nin

lider konumdaki üreticisidir. Eğitim mobilyaları, eğitim teknolojileri ve ofis çözümleri

için ürünler tasarlayan Emko, sektöre yön veren birçok ilke imza atmıştır. 

Türkiye’de eğitim sektöründeki ilkleri başararak sektörün gelişmesini sağlamıştır.

Dijital ve analog sistemleri birlikte tasarlayarak hayatı kolaylaştıran inovatif çözümler

üretmeyi başarmıştır. Bu başarısı ile 2019 yılında Avrupa’nın en iyi 10 eğitim teknoloji

firması arasında yer almıştır. En son teknoloji akıllı tahtalar, inovatif atölye dizaynları

ve birbirinden farklı konsept sınıf tasarımları ile eğitime ilham veren inovatif ürünleri

üretmeye devam etmektedir.

Dünya çapında satış ve dağıtım ağına sahip olan Emko’nun İstanbul’da fabrikası,

Ankara, Diyarbakır, Estonya ve Almanya’da satış ofisleri bulunmaktadır. Kurulduğu 

günden itibaren kaliteye verdiği önem, ilkleri başarma azmi, satış sonrası hizmet desteği 

ile sektöründe kalitenin adı olan Emko, eğitimin olduğu her yerde olmaya devam ediyor.



ÜRETiM
Yüksek kalite standartları

ve eğitim gerekliliklerine uygun

ergonomik yaklaşımlarla ürünler 

üretiyoruz. Ürünlerin sadece 

dayanıklılığını düşünmekle kalmayıp,

aynı zamanda çocukların

kullanımına, pedagojik

gelişimlerine ve postürlerine

uygun olmasını da 

önemsiyoruz.

iNOVASYON
Modern eğitim anlayışına

uygun inovatif ürünler ile eğitim

alanları tasarımı yaparak

çağımızın eğitim sistemini eğitim

kurumlarının mimarisine yansıtıyoruz.

Çağdaş pedagojik yaklaşımlar

arasında köprüler kurarak 

hem yenilikçi, hem de dayanıklı

ürünler tasarlıyoruz.

ANALOG - DiJiTAL

Akıllı tahtanın kullanımına 

farklı bir bakış açısı

kazandıran analog ürünleri 

sektöre kazandıran Emko, 

bu başarısı sayesinde 

2019 yılında En iyi 10 eğitim 

teknolojileri firması 

arasında 

yerini almıştır.

GLOBAL
Yerel eğitim kültürünü,

modern yaklaşımlarla

harmanlayarak eğitim

mobilyalarının gelişimine katkıda

bulunuyoruz. 

Geniş satış ağımız,

çeşitli ülkelerdeki bayilerimiz

ve şubelerimiz ile eğitimin

olduğu her yerdeyiz.



Emko eğitimin olduğu her yerde…

Eğitimin pedagojik gerekliliklerini 

eğitimcilerle birlikte düşünüyoruz. 

Sadece eğitim alanları tasarladığımız 

için modern eğitim yaklaşımlarına

uygun alanlar tasarlayabiliyoruz. 

Tüm yaş grupları için geliştirdiğimiz 

ürünlerde ergonomik anlamda uygun 

tasarımlar ortaya çıkararak, çocuk

gelişimini ön planda tutuyoruz. Pedagoji 

ve ergonomiyi bir arada değerlendirip, 

fonksiyonel eğitim alanlarını hayata 

geçirmeyi amaçlıyoruz.

Analog ve dijital bir arada...

Çağdaş eğitim anlayışını 

tasarımlarımıza yansıtırken eğitim 

teknolojisi ve inovatif eğitim

mobilyalarını harmanlayarak 

tasarlıyoruz.

Böylece eğitim alanları tasarımlarımız 

360 derece eğitim anlayışı ile hayata

geçiyor.

Yeni eğitim trendlerine uygun

tasarımlar... Modern eğitim yaklaşımı 

günümüz teknolojisi ile harmanlanarak 

yeni eğitim trendleri ortaya çıkardı.

Bu teknolojileri eğitime uyarlamak

eğitimci ve öğrencinin bilgiye kolay

ulaşmasını sağlamak için birçok ürün ve 

program geliştirdik. Analog ve dijital

teknolojileri birlikte kullanarak gelenek

ve geleceği ortak paydada birleştirdik. Kişisel ve esnek öğrenme (personal and 

flexible education), döndürülmüş sınıflar 

(flipped classroom), harman ve hibrit

eğitim trendleri (hybrid education),

oyunlaştırarak öğrenme (gamification), 

proje bazlı öğrenme gibi yenilikçi

yaklaşımları göz önüne alarak uygun

eğitim alanları tasarımlarını kurumun 

eğitim yaklaşımıyla içselleştirebilmesini 

amaçlıyoruz.
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Sınıfının en yüksek

performanslı akıllı tahtası,

Nova S3 ile dinamik

sınıf ortamları oluşturun.

Eğitim ortamları için yüksek

performanslı bir çözüm olan 

yeni Emkotech Nova S3, 

öne çıkan özellikleri ve özel 

eğitim yazılımları ile öğrencileri 

katılıma ve etkileşime girmeye 

motive edecek.

Yüksek performans olanağı 

sağlayan Emkotech Nova S3 

işlemci yapısıyla ve güçlü

yazılımları ile hertürlü eğitim 

çalışmalarında işlemleri kolayca 

yapmanızı sağlayacak.

EMKOTECH

NOVA S3



Eğitim ortamları için yüksek performans...

UHD
Android 11

Çift kalem 
özelliği

Entegre 
mavi ekran 

filtresi

40 parmak 
eş zamanlı 
dokunuş 
desteği

Özel 
yazılım 

çözümleri

65“, 75“,  86“
Ekran 

seçenekleri

Yeni jenerasyon 
zero bonding 

teknolojisi 
sayesinde en 

doğal yazı 
deneyimi

UHD çözünürlüğü 
ile her açıdan 

kusursuz 
görüntü 
kalitesi

Nova S3, 40 eşzamanlı dokunma olanağı sağlayan gelişmiş çoklu dokunma ve new zero

bonding teknolojisi sayesinde en doğal yazı deneyimi sağlarken, sınıfta işbirlikçi 

öğrenme için ideal bir ortam oluşturuyor.

Derslerinizi anlatmanın ve iş toplantılarınızı verimli hale getirebilmenin birçok farklı,

etkili yolunu keşfedin. Emkotech’in en gelişmiş, en yüksek performanslı akıllı tahtası 

Emkotech Nova S3, birçok yeni özellikleri ve araçlarıyla unutulmaz bir öğrenim

deneyimi sunuyor.
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Entegre Ultra HD Android 11 ile akıllı tahtanız artık 

çok daha hızlı. Gelişmiş gizlilik ayarları ve Android  

güvenlik güncellemeleri ile bilgileriniz güvende.

Nova S3’ün 65 watt’lık Type-c bağlantı noktası 

aracılığıyla Type-c destekli bütün cihazlarınızı kolayca 

bağlayın. Tek bir kabloyla video, ses, dokunma, 

internet, veri ve gücü destekler.

Sunduğumuz birçok farklı akıllı tahta uygulamalarımız 

sayesinde, ekran paylaşımı, interaktif içerik oluşturma, 

cihaz yönetimi, ekran kilidi, uygulama yönetimi gibi 

özellikler elinizin altında. (bkz. sayfa 33 uygulamalar)

Nova S3’ün gelişmiş

Android arayüzü,

EmkoDroid sayesinde,

4 ayrı uygulamayı 4 farklı 

pencerede açarak aynı 

anda görüntüleyebilir. 

Uygulamalar arasında 

sürükle ve bırak

özelliğiyle bilgi alışverişi 

sağlayabilirsiniz.

65W Type-C 
Portu ile 

tak çalıştır 
özelliği

Entegre 
32 W 

hoparlör

EmkoDroid 
güvenli 
işletim 
sistemi

OTA
(over the air)

güncellemeleri

Wi-Fi 6 ve 
Bluetooth 5.0 

modülü

Özelleştirilebilinen kısayol tuşları ile

kolay kullanım imkanı

EMKOTECH

NOVA S3

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.



Kişiye özel Reader

NFC okuyucu modülü, E-reader ile tüm bilgileriniz

koruma altında. Kullanıcıya özel tanımlanabilen

NFC kart sistemi özelliği ile akıllı tahtanızı saniyeler 

içinde kilitleyip açabilirsiniz.

Uzaktan işbirliği

Video konferans programları ve akıllı tahtanızın pratik 

araçları sayesinde dünyanın her yerinden katılımcılarla 

verimli toplantılar düzenleyin. Akıllı tahtanızın ekranını 

tüm katılımcılarla eş zamanlı olarak paylaşın.

Yazı tahta özelliğini diğer katılımcılarla paylaşarak

ortak çalışma alanı yaratın.

Ekran kontrolü ve dosya paylaşımı

Akıllı tahtanızın ekranını tüm katılımcıların mobil

cihazlarına yansıtabilir, mobil cihazlarınızdan akıllı 

tahtanızı kontrol edebilir, tüm katılımcılar için ortak 

çalışma alanı yaratın. Mobil cihazlarınızdaki istediğiniz 

dosyaları akıllı tahtanızla ve katılımcılarla anında

paylaşın.

Akıllı tahtanıza ek olarak satın alabileceğiniz aksesuarlar ve ek modüllerle akıllı tahtanızı

güçlendirebilirsiniz. Aksesuarlarımız hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Akıllı Tahtanızı Profesyonelleştirin!

Genis Açılı Kamera

4K çözünürlük, kaliteli

mikrofon ve geniş açılı mercek 

ile video konferans

görüşmeleriniz için ideal 

çözüm.

OPS Bilgisayar

Entegre edilebilen OPS 

bilgisayar ile akıllı tahtanızda 

Windows işletim sistemini 

ve sunduğumuz interaktif 

yazılımları kullanabilirsiniz.

Magic Pen

 Emkotech Magic Pen ile 

Windows Ink Workspace’i

kullanın. Basınca duyarlı 

kalem ucu ile çizgi kalınlığını 

ayarlayabilirsiniz.

Emkotech Akıllı Tahta ile Neler Yapabilirsiniz?

Akıllı tahta ile ortak çalışma

Emkotech Nova S3 ve yazılım çözümlerimiz sayesinde çalışanlarınızın daha verimli bir şekilde ortak 

çalışmalar düzenleyebileceği modern bir iş yeri yaratmanıza yardımcı oluyoruz. Çalışmalarınıza

ilham katacak dokunmatik tahta ile iş arkadaşlarınızla birlikte beyin fırtınası yapın, projeler

planlayın, sunumlar hazırlayın.

QR kod ile hızlı ekran

paylaşımı

Akıllı tahtanızda bulunan QR kodu 

mobil cihazlarınızla okutarak 

mobil cihazınızın ekranını anında 

akıllı tahtanıza yansıtın. Akıllı 

tahtanıza yansıtılan ekran 

görüntüsünün üzerine istediğiniz 

gibi yazıp, çizip tüm katılımcılarla 

hemen paylaşabilirsiniz.

NFC Okuyucu

Entegre edilebilen NFC 

okuyucu sayesinde akıllı 

tahtaya giriş, sadece daha 

önce tanımlanmış

NFC kartlarla sağlanır.

Uzaktan Yönetim

Özel yazılımımız sayesinde 

istediğiniz kadar akıllı 

tahtanızın birçok

özelliğini uzaktan 

yönetebilirsiniz.

Kablosuz Ekran

Paylaşımı

Sunumlarınızı istediğiniz

herhangi bir cihazdan sorunsuz 

ve kablosuz olarak paylaşmak 

için özel ekran paylaşımı

uygulamamızı kullanın. 15

EMKOTECH

NOVA S3



Alıştığınız kullanıcı dostu akıllı tahta, 

şimdi daha pratik ve daha etkili...

Hem uzaktan, hem yüzyüze eğitim için ihtiyaç duyabileceğiniz bütün

eğitim araçları elinizin altında. Emkotech GO+ ile birlikte gelen interaktif

eğitim araçları sayesinde harika ortak çalışmalar düzenleyin ve 

öğrencilerinizin motivasyonunu arttırın.
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EMKOTECH

GO+



UHD 
Android 9

Çift kalem 
özelliği

Yeni jenerasyon 
zero bonding 

teknolojisi 
sayesinde en 

doğal yazı 
deneyimi

Özel 
yazılım 

çözümleri

20 parmak 
eş zamanlı 
dokunuş 
desteği

UHD çözünürlüğü 
ile her açıdan 

kusursuz 
görüntü 
kalitesi

65“,75“, 86“
Ekran 

seçenekleri

Yeni Emkotech GO+‘da bulunan daha geniş RAM belleği ve daha güçlü işlemci sayesinde

eğitiminizde hız kesmeyin. 

Yeni nesil eğitim ve profesyonellerin tercihi... 
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Entegre 
24 W 

hoparlör

OTA
(over the air)

güncellemeleri

QR kod ile hızlı ekran paylaşımı

Akıllı tahtanızda bulunan QR kodu mobil

cihazlarınızla okutarak mobil cihazınızın ekranını 

anında akıllı tahtanıza yansıtın. Akıllı tahtanıza 

yansıtılan ekran görüntüsünün üzerine istediğiniz gibi 

yazıp, çizip tüm katılımcılarla hemen paylaşabilirsiniz.

Emkotech GO+, ultra ince çerçeve tasarımı, 

entegre araçları ve özelleştirilebilir kullanıcı 

arayüzü sayesinde okullarda öğretimi

yeniden tanımlamak için ideal seçim.

Yenilenen dokunma teknolojisi sayesinde

daha doğal bir yazı deneyimi sağlıyor.

Sunduğumuz birçok farklı akıllı tahta 

uygulamalarımız sayesinde, ekran

paylaşımı, interaktif içerik oluşturma,

cihaz yönetimi, ekran kilidi, uygulama 

yönetimi gibi özellikler elinizin altında. 

(bkz. Sayfa 33 uygulamalar)

EMKOTECH

GO+

Wifi ve
Bluetooth 
modülü

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.
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EMKOTECH

YAZILIMLAR

Aktif öğrenme

ve işbirliğine

odaklı yazılım 

çözümlerimiz.

Modern sınıflar için 

tasarlanan Emkotech 

yazılım çözümleri, 

nerede olursanız olun 

etkileşim kurmanıza

olanak tanır.
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Hem eğitim alanında hem iş dünyasında, öğrencilerinizin ve çalışanlarınızın iletişim kurma,

etkileşim ve işbirliği yapma biçimlerini geliştirmek için çözümler üretiyoruz. Emkotech akıllı 

tahtalarınızla birlikte gelen yazılım çözümlerimiz, her yönüyle eğitimi, etkileşimi ve işbirliğini 

desteklemek için tasarlanmıştır.

Eğitime güç katın...

QR kod ile

anında 

paylaşın.

Bulut

sunuculara

anında

yollayın.

Yazın, çizin, resim ekleyin, göz alıcı ders 

içerikleri ve sunumlar hazırlayın.

Yazı tahtası uygulamalarımız ile 

öğrenime ve katılıma teşvik edin. 

Hazırladığınız sunumları 

bir tıkla PowerPoint,

PDF veya resim 

formatlarında

kaydedin.

Ekran paylaşma 

uygulamamız 

ile anında

paylaşın.

E-posta

olarak

anında

gönderin.

YAZILIMLAR
EMKOTECH

DRAW

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.



Ders müfredatınıza göre hemen

oluşturabileceğiniz kategori eşleme aktivitesi 

ile öğrencilerinizin derse katılımını arttırın.

Kategori Eşleme

İki veya daha fazla öğrencinizin katılabileceği 

bu aktivitede doğru cevabın üzerine tıklayan 

puan topluyor ve en yüksek puanı olan 

kazanıyor.

Grup Yarışması

Özellikle yabancı dil 

derslerinizde faydalı 

olabilecek boşluk 

doldurma aktivitesi 

ile öğrencileriniz hem 

öğrenecek hem de 

eğlenecek.

Boşluk Doldurma

Etkileşimli Aktiviteler

İnternete bağlı herhangi bir cihazınızın tarayıcısını kullanarak Class’a erişebilir ve ders içerikleri 

oluşturmaya başlayabilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerinden istediğiniz kadar ders içeriği 

oluşturup, eş zamanlı olarak buluta yükleyebilir ve akıllı tahtanızdan hemen 

erişebilersiniz.

Çeşitli etkileşimli eğitim araçları ve aktiviteleri ile 

oluşturabileceğiniz interaktif ders içerikleri

sayesinde derslerinizi canlı ve ilgi çekici hale getirin.
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İçinde bulundurduğu çeşitli

interaktif oyun ve aktivitelerin

yanı sıra, birçok farklı eğitici 

araçlarından faydalanarak

etkileyeci ders içerikleri 

oluşturabilirsiniz.

Web tarayıcınız üzerinden ders içerikleri oluşturun.

Ders Öncesi

Emkotech akıllı tahta üzerinden ders işleyin.

Dersteyken
Sadece 

Nova S3’te

YAZILIMLAR

CLASS

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.



9 adete kadar

cihazın ekranını

eş zamanlı olarak

aynı anda akıllı 

tahtanız üzerine 

yansıtabilirsiniz.

Kendi cihazınızın ekranını eş 

zamanlı ve kablosuz olarak 

akıllı tahta üzerine

yansıtabilir veya video,

resim, Word, PowerPoint, 

PDF dosyalarını anında

paylaşabilirsiniz.

Windows, Mac ve

Chromebook cihazlarını 

akıllı tahtanız üzerinden

kontrol edebilirsiniz.

Eş Zamanlı Ekran Paylaşımı

9 Ekran Yan Yana

İstediğiniz cihazdan paylaşın, ekranınızı kolayca 

yansıtın..

Share uygulaması sayesinde ekran paylaşımı ve kontrolü özelliği artık çok daha güçlü.

MacBook, Windows, Chromebook, IOS ve Android cihazlarınızla tam uyumlu olan

ekran paylaşma özelliğiyle 9 adete kadar cihazınızın ekranını aynı anda akıllı 

tahtalarınız ile paylaşabilirsiniz.
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Akıllı tahtanıza bağlanma isteği gönderen, bağlanmış olan ve paylaşım yapan 

bütün cihazları görüntüleyebilirsiniz. 

Cihaz Yönetimi

Akıllı Tahta Ekran Paylaşımı

YAZILIMLAR

SHARE

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.



DMS sayesinde herhangi bir cihazınızın web tarayıcısı üzerinden bütün akıllı tahtalarınızı aynı 

anda uzaktan kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Uzaktan uygulama yükleme, güncelleme, ekran 

kapama ve açma, anons özelliği, ekran kilitleme ve birçok farklı komutlarla kurumunuzdaki 

ekranları bir tıkla kontrol edin. 

Birleşik bir arayüz 

ile tüm ekranlarınızı 

uzaktan kontrol edin. 

Tüm donanımınızı tek 

bir yerden yönetebilir 

ve sorunları uzaktan 

otomatik olarak

giderebilirsiniz.

Dünyanın neresinde

olursanız olun, istediğiniz

akıllı tahtalarınıza 

istediğiniz komutu

gönderebilirsiniz.

Zamanlama seçeneği 

ile komutun

göndereleceği tarih

ve saati seçebilirsiniz.

Komut gönderin

Uzaktan Ekran Kontrolü
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Hızlı uzaktan erişim ile 

birden çok akıllı tahtanızda 

istediğiniz uygulamaları

tek bir tıkla etkinleştirin, 

devre dışı bırakın,

yükleyin ve güncelleyin.

Uygulama Yönetimi

Kullanım Verileri

Her cihaz için işlem bilgilerini basit bir arayüzde görüntüleyin. Yararlı içgörüler için istatistikleri toplayın 

ve analiz edin veya akıllı tahtaları hatalara karşı inceleyin.

YAZILIMLAR

DMS

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.



Web Tarayıcısı İle

Akıllı tahtanıza giriş yapmanın 3 yolu

Emkontrol paneline web tarayıcınızla email adresi ve şifrenizi girerek giriş 

yapabilir ve kurumunuzda bulunan bütün akıllı tahtanılarınızı bir tıkla 

uzaktan anında kilitleyebilir veya kilidini açabilirsiniz. 

 

1

Tüm verileriniz koruma altında...

Emkontrol kilit uygulaması sayesinde akıllı tahtanızı uzaktan, istediğiniz zaman, istediğiniz her 

yerden kilitleyebilirsiniz. Sadece sizin belirlediğiniz kullanıcılar, kendi mobil cihazlarını kullanarak 

akıllı tahtanıza giriş yapabilir, akıllı tahtanızı izinsiz girişlere karşı tam koruma sağlayabilirsiniz.

Dünyanın tek

QR Android kilitli akıllı 

tahtanız tam koruma 

altında.
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Mobil Uygulamalar İle

Uygulama mağazaları üzerinden indirebileceğiniz Emkontrol

uygulaması ile mail adresi ve şifrenizi girerek giriş yapabilir ve 

akıllı tahtanız üzerinde bulunan QR kodu Emkontrol

uygulamınız ile tarayarak akıllı tahtanıza giriş yapabilirsiniz.

2

YAZILIMLAR

EMKONTROL

Şifre Kullanımı İle
3

Tahtanızda veya mobil

cihazlarınızda internet

olmadığı durumlarda

şifre panelinden girerek 

tahtanızı kontrol

edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.



 AirClass oylama uygulaması sayesinde sınıf içinde etkileşimi

 arttırabilir ve öğrencilerin derslerinizde daha aktif olmasını  

 sağlayabilirsiniz. Akıllı tahtanız üzerinde çoktan seçmeli,

 doğru/yanlış, boşluk doldurma ve bz. sorular oluşturun,

öğrencileriniz cihazlarını kullanarak cevaplarını göndersin. Sonuçları anında grafik olarak akıllı 

tahtanızda görüntüleyin.

YAZILIMLAR

AiR CLASS

Bütün öğrenciler cevaplarını gönderdikten 

sonra sonucu grafik olarak akıllı tahtanızda 

görüntüleyip, doğru ve yanlış cevapların 

istatistiklerini oluşturabilirsiniz.

Sonuçları Götüntüle

Öğrencileriniz kendi cihazlarını

kullanarak akıllı tahtanız üzerinde

bulunan kodu ve kendi isimlerini 

AirClass sistemine girer. Artık cihaz 

cevap göndermeye hazır!

Cihaz ile Cevap Gönder

Hangi öğrencilerinizin cevaplarını

gönderdiğini eş zamanlı olarak takip 

edebilirsiniz. 

Hangi öğrencilerinizin cevaplarını

gönderdiğini eş zamanlı olarak takip 

edebilirsiniz. 

Eş Zamanlı Takip

Otomatik Öğrenci Seçme
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Sizin için özel olarak hazırladığımız Emko Store uygulama

mağazamız, eğitim ve iş alanları ayrı olmak üzere birçok farklı 

uygulama içerir. Emko Store içinden yapabileceğiniz uygulama 

tavsiye özelliği sayesinde uyguluma kitaplığımız sürekli büyüyor. 

En sevdiğiniz uygulamaları hemen yükleyip kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Emkotech akıllı tahta ile uyumlu

popüler uygulamalar

YAZILIMLAR

EMKO STORE

Duolingo

Google Classroom

Khan Academy

Explain Everything

Quizizz

Kahoot

ClassDojo

Zoom

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.
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Dijital ve analog sistemi birleştiren tasarımlar… 

Emkotech Wings ile dar alanlara kısa çözüm.

Akıllı tahtalar ile birlikte yazı tahtası kullanımının en pratik çözümü…

Yan taraflarına doğru açılan yazı tahtaları sayesinde ister akıllı tahta ile birlikte kullanın 

isterseniz kapakları tam kapatarak düz yazı tahtası olarak kullanın.

65”  960 mm x 1540 mm/ 960 mm x 3080 mm

75”  1070 mm x 1760 mm/ 1070 mm x 3520 mm

86”  1210 mm x 2010 mm/ 4010 mm x 1210 mm

ÖLÇÜ AÇIKLAMA

Tüm Portlara Kolay Erişim Kesintisiz Yazı Alanı Akıllı Tahtanız Koruma Altında

65” - 75” - 86” Emkotech akıllı tahta ölçü seçeneklerine göre üretilmektedir.
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Emkotech Wings ile eğitimi 5’e katlayın…

Akıllı tahtada çalışmalarınızı yaparken yan kanatlarında yer alan 

yazı tahtasının iki yüzünü de rahatça kullanabilirsiniz. 

Yan tarafından OPS bilgisayar üzerinde yer alan tüm çıkışlara pratik olarak ulaşabilirsiniz.

Emkotech Wings ile sistemleri birleştirerek eğitime güç katın… 

KONSEPT SiSTEMLER
EMKOTECH

WINGS

Emkotech Lift DC, Pilon ve Pilon DC ile kombinleyebilirsiniz.

Açık Hali

Kapalı Hali
1

Yarı Kapalı
2

3

ister açık,

ister kapalı 

hali ile kullanın.

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.



Akıllı tahtanıza ek hareketli ve sabit yazı tahtalarıyla yazı alanınızı genişletin.

Akıllı tahtanın her bir yanında 2 adet sabit ve önünde 2 adet hareketli yazı tahtaları bulunuyor.

Özel çift sürgülü sistem, hareketli yazı tahtalarını ortada birleştiren özel çerçevesiz yapısı ile

kesintisiz yazı alanı elde etmenizi sağlıyor. Sürgülü sistemin ön tarafında bulunan özel

kilit sistemi sayesinde Emkotech akıllı tahtaları rahatlıkla koruma altına alabilirsiniz.

Çift Sürgülü Tahta Sistemi

Özel çift sürgülü yazı tahtası sistemi ile 4 kat fazla yazı alanı...

EMKOTECH

SÜRGÜLÜ SİSTEM

KONSEPT SiSTEMLER

Sürgülü sistemin ön kısmındaki hareketli yazı tahtaları ortada birleştiğinde fren sistemi 

tahtaları yavaşlatarak birleştiriyor. Bu sistem sayesinde parmak sıkışması ve tahtaların

sert çarpması engellenmiş oluyor. Diğer ince bir detayı ise tahtalar açıldığında kasa ile 

tahta arasında parmak sıkışması ve tahtaların kasa kenarına sert çarpmasını engellemek için

2 cm’lik boşluk bırakılıyor.
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KONSEPT SiSTEMLER
EMKOTECH

GİYOTİN SİSTEM

Analaog Sistem Dijital ve Analog Sistem

Dijital Sistem

Dar alanlar için ideal olan giyotin yazı tahtası sistemi ile akıllı tahta ve klasik yazı tahtası bir arada…

Yukarı-aşağı hareket edebilen geniş yüzey emaye yazı tahtası ile daha fazla yazı alanına sahip olun.

Özel tasarım giyotin sistemi, sağlamış olduğu yukarı-aşağı hareket kabiliyeti ile duvardaki tüm 

alanı kullanarak yer tasarrufu sağlarken aynı zamanda boy farkını ortadan kaldırıyor.

İstediğiniz zaman yazı tahtasını yukarı doğru hareket ettirerek akıllı tahtanızı gizleyebilir ve

kilitleyebilirsiniz.

Giyotin Tahta Sistemi

Özel giyotin yazı tahtası sistemiyle eğitimi harekete geçirin...

Hem sınıflarınızda,

hem iş yerlerinizde

kullanım için ideal...

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.



Akıllı tahtanızı yerden 5 cm - 95 cm arasında istediğiniz ölçüde yukarı - aşağı pratik olarak

hareket ettirin. İster kumanda, isterseniz Emkotech Lift uygulaması sayesinde akıllı tahtanız

üzerinden kontrol edebilirsiniz.

EMKOTECH

LIFT DC

KONSEPT SiSTEMLER

65” - 75” - 86” Emkotech akıllı tahtalara göre tasarlanan

Emkotech Lift ile boy farkını ortadan kaldırabilirsiniz
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İster yukarı - aşağı hareket ettirin isterseniz istediğiniz yere taşıyın… 

Size uyum sağlayacak Emkotech Mobil Lift ekibinizin ayrılmaz parçası olacak. 

Özel Mobil ayak sistemi üzerinde bulunan frenli tekerlek sistemi sayesinde akıllı tahtanızı 

istediğiniz yerde durdurabilir, akıllı tahtanızdaki Emkotech Lift uygulamasını kullanarak, 

ekranınız üzerinden tahtanın yukarı - aşağı hareketini sağlayabilirsiniz.

Emkotech Lift Yazılımı ile

pratik olarak tahtanızı

yukarı aşağı sistem üzerinden 

hareket ettirebilirsiniz.

KONSEPT SiSTEMLER
EMKOTECH

MOBİL LİFT DC

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.



Akıllı tahtadan akıllı hareket…

Manuel Kumanda Sistemi

Pilon Modeli Pilon DC

Modeli

Özel ayak sistemi sayesinde akıllı tahtaya hareket kazandıran Emkotech Pilon yukarı - aşağı 

hareketi ile boy farkını ortadan kaldıracak. 

Manuel olarak kullanımının yanı sıra Emkotech Pilon DC model sayesinde kumanda sistemi

ile uzaktan da kontrol edebilirsiniz.

Pratik çözümler ile analog ve dijital sistemi birleştirerek Emkotech Pilon ile Emkotech Wings

sistemi bir arada kullanabilirsiniz.

EMKOTECH

PİLON

KONSEPT SiSTEMLER

Akıllı tahtayı pratik olarak 

istediğiniz yere 

taşımanızı sağlayacak…

KONSEPT SiSTEMLER
EMKOTECH

MOBİL STAND

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: 

QR kodunu mobil

cihazınızla okutarak 

web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.

65” - 75” - 86” Emkotech akıllı tahtalara göre tasarlanan

Emkotech Lift ile boy farkını ortadan kaldırabilirsiniz
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