
Wat is het?
TouchTable is de eerste, echt gebruiksvriendelijke Multi-

Touch-tafel. Een ultieme tool om uw gesprekspartners 

interactief te betrekken bij uw idee of project. Visualiseren, 

inventariseren, presenteren, samenwerken: allemaal zon-

der toetsenbord of muis. Ontdek nu de vele mogelijkheden 

van de gebruiksvriendelijke én betaalbare TouchTable. 

TouchTable heeft een professioneel LED HD-aanraak-

scherm, gemonteerd op een verrijdbaar en elektrisch in 

hoogte verstelbaar onderstel. De nauwkeurige MultiTouch 

zorgt voor een prettige en nauwkeurige bediening, met 

vingers of een Stylus-pen. De TouchTable bestaat uit 

hoogwaardige componenten. Op het beeldscherm en de 

backlights krijgt u 3 jaar garantie. 

Multifunctioneel 
Verander de manier waarop u samen communiceert, 

creëert, werkt en ontdekt. Of u nu ideeën wilt visualiseren, 

inzichten inventariseren, uw verhaal presenteren of met 

anderen wilt samenwerken aan een project: de TouchTable 

maakt het mogelijk! 

Krachtige PC
De geruisloze, ingebouwde PC met snelle Intel-processor 

staat garant voor alle denkbare toepassingen. Met Win-

dows 10 aan boord kunt u direct gebruik maken van uw 

applicaties. 

Voor wie is TouchTable?
Veel organisaties hebben de voordelen van de TouchTable 

ontdekt. Uiteenlopende organisaties zetten de innovatieve 

tafel in voor bijvoorbeeld interactieve workshops, presen-

taties, inspraakbijeenkomsten en projectwerk. 

 

Direct aan de slag
Het aansluiten en in gebruik nemen van de TouchTable is 

heel eenvoudig. Wij leveren de tafel volledig geconfigu-

reerd af op uw locatie. U kunt dus meteen aan de slag! 

TouchTable is ook te huur. Bijvoorbeeld als effectieve 

eyecatcher tijdens uw beurs of congres. Of als slimme 

tool voor interactieve ontwerpateliers of bij informatie- of 

inspraakbijeenkomsten. Met de TouchTable laat u deelne-

mers zich écht betrokken voelen. 

Bekijk onze vernieuwde website
Op www.touchtable.nl vind u meer informatie over de mo-

gelijkheden van de TouchTable. Ook kunt u hier uw eigen 

configuratie samenstellen en de TouchTable bestellen.

Voor meer informatie of een demonstratie vraag één van 

onze medewerkers via info@mapgear.nl of telefonisch via 

0570 – 74 60 70.

• Uw gesprekspartners écht betrekken

• Visualiseren, inventariseren, presenteren en 
 samenwerken

• Een nieuwe manier van interactief 
 communiceren
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