
Achter elke goede leraar vind 
je een goed touchscreen. 
De CTOUCH Riva 2 is dat 

touchscreen. 

Betrek en inspireer leerlingen 
met onze veelzijdige, intuïtieve 

onderwijstechnologie. Laat 
jouw lessen tot leven komen!

PRODUCT INFO

ctouch.eu
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Al het goede komt in tweeën

 a De perfecte schrijfervaring, zonder twijfel

Voor de meest nauwkeurige handschriftervaring combineren Riva R2 en D2 zero air gap 

met de unieke TrueBeam Touch+ technologie. Will je jouw touchscreen brandschoon 

houden, les na les? Het Triple S Glass op de Riva R2 is jouw vriend.

 a Geniet van helder geluid in elke hoek van het klaslokaal

Of je nu een film kijkt met de studenten of een leerling op afstand laat deelnemen aan de 

lessen, de krachtige luidsprekers zorgen ervoor dat het geluid gemakkelijk zelfs de verste 

hoek van het klaslokaal bereikt.

 a ESharing is caring

Tot 50 leerlingen uitnodigen voor een les was nog nooit zo eenvoudig, dankzij de vooraf 

geïnstalleerde versie met volledige licentie van EShare op zowel de Riva R2 als de Riva D2. 

Leerlingen kunnen direct hun Windows, Android of Apple toestel draadloos delen met het 

touchscreen.

 a Watt?! Zo energiezuinig?

Scholen zijn niet van geld gemaakt. Om de hoge energieprijzen te bestrijden, hebben 

zowel de R2 als de D2 een laag energieverbruik - in feite een van de laagste in de markt! 

Bovendien is CTOUCH Riva R2 uitgerust met smart on/off. Deze technologie zorgt ervoor 

dat het touchscreen alleen energie verbruikt als het echt nodig is. De R2 start op wanneer 

iemand het klaslokaal betreedt en schakelt uit wanneer er gedurende een bepaalde tijd 

geen persoon wordt waargenomen.

 a Geniet levenslang van Riva R2 en D2 met Heartbeat Safe - 1 jaar lang gratis!

Will je zo lang mogelijk van jouw touchscreen genieten? Schrijf je in voor het CTOUCH 

Heartbeat As-A-Service programma en ontvang een leven lang updates voor beveiliging en 

functionaliteit en toegang tot trainingen en tools voor beheer op afstand. Aan het einde van 

de levensduur zullen wij het touchscreen op een andere manier inzetten. Ze worden zelfs 

geleverd met 1 jaar Heartbeat Safe gratis!
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De CTOUCH Riva 2 is beschikbaar in twee modellen: de CTOUCH Riva R2 en CTOUCH Riva D2. 

De CTOUCH Riva R2 is een geavanceerde technologische oplossing voor het onderwijs, de 

perfecte aanvulling voor de modernste klaslokalen. De CTOUCH Riva D2 is de beste keuze voor 

scholen die op zoek zijn naar een kosteneffectief leermiddel.

De docentvriendelijke touchscreens bieden een soepele schrijfervaring, een rijk geluid en de 

compatibiliteit om alle verschillende onderwijssoftware te draaien. Beide modellen kunnen 

worden opgenomen in het CTOUCH Heartbeat As-A-Service programma, waardoor ze een 

leven lang veilig en ondersteund touchscreengebruik mogelijk maken. Je hebt dus maar één 

keuze te maken: will je het beste of het allerbeste? Jij beslist.

KRISTALHELDERE 
AUDIO

PERFECTE 
SCHRIJFERVARING

GEMAKKELIJK 
DRAADLOOS 

DELEN

KRACHTIGE 
ANDROID 

TECHNOLOGIE

ONDERSTEUNT
HEARTBEAT 

PROGRAMMA

KENMERKEN RIVA R2 RIVA D2

Video input (digitaal) 2x USB-C met 1x 100W opladen 2x USB-C with 1x Front USB-C with 65W charging

Video output (digitaal) 1x HDMI-out, 1x USB-C out 1x HDMI-out

Touch systeem TrueBeam Touch+ TrueBeam Touch+

Type glas Zero air gap. Triple S glass (Smooth, Stripeless, Safety glass) Zero air gap. Mat veiligheidsglas

Wi-Fi Ingebouwde WiFi 6 Ingebouwde WiFi 6

Microfoon Ingebouwde 4 array microfoon Ingebouwde 4 array microfoon

Audio 80W JBL® audio 50W audio

COStm system version
Android 12 (met Android upgrades in de toekomst voor 
veiligheid) 8 Core High Performance CPU, RAM 8GB/64GB 
opslag

Android 11 (met Android upgrades in de toekomst voor 
veiligheid) 4 Core High Performance CPU, RAM 4GB/32GB 
opslag

Energiebesparing Ingebouwde smart on/off technologie Eco mode (default)

Optionele modules   Optionele fingerprint scanner en NFC reader beschikbaar Geen optionele modules

Formaten    Beschikbaar in 55”, 65”, 75”, 86” Beschikbaar in 65”, 75”, 86”

Meegeleverde accessoires   USB-C kabel, HDMI kabel, Touch out kabel HDMI kabel, Touch out kabel  


