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Sua empresa agora tem uma
alternativa completa para garantir
mais interatividade e dinamismo
para a comunicação visual.

Sobre a marca

A Qualipix® é fabricante de Lousas Interativas, Mesas, Tvs e Telas Touch Screen
de grande formato (23" a 250") e integrador especialista em paineis video wall para
NOC e Digital Signage.

Inaugurada no ano de 2012, a Nossa empresa conta com especialistas que estão
no mercado desde 1992, sempre inovando e trazendo facilidades para sua
empresa.

Fundada no princípio da excelência, conectada com os mais recentes recursos disponíveis no mercado,
sempre agregando resultados eficazes aos nossos clientes através das nossas soluções disponíveis, a
Qualipix® oferta para todo o território nacional os seus produtos.

Toda essa experiência faz a junção de uma tecnologia inovadora, com a alta performance dos
equipamentos e a garantia de uma longa vida útil dos produtos, além, claro, de preços competitivos.
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Melhore em 30% a retenção de novas
informações em aulas e apresentações,
utilizando dispositivos interativos.

Estudo publicado no Universal Journal of Educational Research 6(11): 2552-25561. 2018: The Effect of Interactive Whiteboard
Applications Supported by Visual Materials on Middle School Students' Listening Comprehension and Persistence of Learning



Marcas que acreditam no
potencial Qualipix



Conheça alguns projetos
executados recentemente.



TELAS INTERATIVAS

Nossos Produtos

As molduras interativas Qualipix fornecidas com TVs Samsung ou LG,
proporcionando um funcionando intuitivo, suave e eficiente. basta conectar o seu
notebook ou pc e começar a interagir com  o conteúdo na imagem.

Perfeito para o mercado corporativo e mercado educacional, as TVs com tela
touch Qualipix tornam aulas  e apresentações muito mais dinâmicas e eficientes
gerando muito mais retenção da atenção do público.

A caneta com a ponta mais fina do mercado, conectores mais resistentes e o
melhor atendimento do Brasil fazem da Qualipix líder de mercado quando o
assunto é a venda de TVs Touch no Brasil.

Também oferecemos a solução completa com mini PCs.

Perfeito para reuniões, gestão a vista, sala de aula, PDV, wayfindig em shoppings,
auto atendimento, espelho mágico.



MONITOR INTERATIVO

Nossos Produtos

O monitor interativo Qualipix DX65 oferece
todos os recursos necessários para
apresentações, reuniões, aulas e
treinamentos. Imagem 4K, tela anti reflexo,
sistema operacional embarcado e a mais
recente tecnologia touch screen.

PERFEITO PARA EDUCAÇÃO
E MERCADO CORPORATIVO

Faça anotações em qualquer documento
usando seus dedos ou caneta, salve,
imprima ou envie o documento anotado.

Suporte a gestos multitoque como
rotação e zoom.

Use os aplicativos integrados no sistema
operacional para navegar pela internet e
abrir documentos Office.

RECURSOS AVANÇADOS
DE PRODUTIVIDADE

Controle a tela do monitor pelo celular ou
transmita a imagem do celular para o
monitor.

SISTEMA DE ESPELHAMENTO
MOBILE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tamanho do display: 65", 75", 86"
Cor: Preto
Resolução: 4K
Aspecto: 16:9
Contraste: 4000:1
Brilho: 350 nits
Tratamento antireflexo: Sim

Tecnologia do touchscreen: IR
Multitouch: 20 pontos
Detecção do touch: >3mm
Precisão: 1mm
Tempo de resposta: 8ms
Compatibilidade: Windows, Mac, Linux

GARANTIA DE 1 ANO

FUNÇÕES
Escrever
Salvar, imprimir ou enviar o conteúdo
Mover ou alinhar objetos
Exibir, pausar e incluir anotações em vídeos
Gravar a voz do professor juntamente com as
operações feitas na lousa através da função
videorecorder

Incluir fotos / imagens
Utilizar o powerpoint
Desenhar
Calculadora Digital
Biblioteca de imagens
Borracha / Apagador Digital

ÍTENS
INCLUSOS

Suporte de parede
Cabo de energia

Monitor
Stylus Pen



CONHEÇA A QUALIPIX MAX80
A Lousa Interativa funciona como uma tela
de computador sensível ao toque. Qualquer
movimento realizado pelo professor em
contato com a tela gera interação com o
conteúdo que está sendo projetado.

Para operar, a lousa precisa estar conectada
a um computador, que deve estar conectado
a um projetor multimídia.

COMO FUNCIONA?

APRESENTAÇÕES INTELIGENTES

Nossos Produtos

Melhore em 30% os resultados e notas
simplesmente substituindo sua lousa
convencional por uma Lousa Digital Qualipix.

Escreva, salve, imprima e compartilhe! Com a
função touchscreen você terá todas as
possibilidades de um computador na ponta
do seu dedo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dimensões área total (largura/altura/espessura): 174x125x3cm
Diagonal área ativa com projeção 4:3: 80 polegadas
Peso bruto (com embalagem e acessórios): 30.0 KG
Peso líquido (lousa e suporte): 24 KG
Superfiície Eraser Surface - Alumínio Branco Fosco
Tecnologia: TouchScreen (até dez toques simultâneos)
Consumo de energia: menos de 1 watt
Temperatura de operação: -15°C e 50°C.
Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 50 ° C
Velocidade: 300 pontos por segundo
Resolução: 32768 x 32768
Compatibilidade: Microsoft Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 e Windows 8, Windows 10

GARANTIA DE 1 ANO

com a Lousa Digital Qualipix

FUNÇÕES
Escrever
Salvar, imprimir ou enviar o conteúdo
Mover ou alinhar objetos
Exibir, pausar e incluir anotações em vídeos
Gravar a voz do professor juntamente com as
operações feitas na lousa através da função
videorecorder
Incluir fotos / imagens
Utilizar o powerpoint
Desenhar
Calculadora Digital
Biblioteca de imagens
Borracha / Apagador Digital

ITENS INCLUSOS
Suporte de parede
02 Canetas
Cabo USB 2.0
Manual de Instruções em Português do Brasil
01 Licença do Software Touchboard

GAMES
INTERATIVOS

O Corpo Humano
Perdidos Na Lua
Combatendo a

Dengue



MOLDURA INTERATIVA

Nossos Produtos

A moldura interativa Qualipix transforma TVs convencionais em
tvs interativas proporcionando um funcionando intuitivo, suave e
eficiente, como um celular perfeito para o mercado corporativo e
mercado educacional, as molduras touch Qualipix tornam aulas 
e apresentações muito mais dinâmicas e eficientes gerando
muito mais retenção da atenção do público.

A caneta com a ponta mais fina do mercado, conectores mais
resistentes e o melhor atendimento do Brasil fazem da Qualipix
líder de mercado quando o assunto é a venda de telas interativas
para TVs no Brasil.

O vidro de proteção proporciona uma experiência touch muito
mais intuitiva e ainda protege a tela da sua TV.

Perfeito para reuniões, gestão a vista, sala de aula, PDV,
wayfindig em shoppings, auto atendimento, espelho mágico.



MESAS E TOTENS

Nossos Produtos

A Qualipix é referência nacional na fabricação de Mesas
Interativas.

Alta Precisão, Excelente Performance em Processamento de
Dados,

Materiais de Alta Resistência, Desenvolvimento de Software

ACESSÓRIOS:
CANETA MAGNÉTICA PONTA FINA
OPS WINDOWS PC QUALIPIX - FIXAÇÃO
INTELIGENTE
PELÍCULA ANTI REFLEXO QUALIPIX (ITEM
OPCIONAL)
SUPORTE DE PISO COM RODIZIO PARA
MONITOR INTERATIVO



VÍDEO WALL

Nossos Produtos

Em um ambiente empresarial cada vez mais
dinâmico, é essencial um acompanhamento
preciso das informações em tempo real com
alta fidelidade de imagem.

Por isso, a Qualipix oferece painéis especiais
para visualização de dashboards, circuitos
de segurança, visualização de BI, gráficos,
entre outros.

SALA DE CONTROLE

Video wall para lojas, shoppings, igrejas,
museus, vitrines, concessionárias, video-
conferência, menu board e PDV!

DIGITAL SIGNAGE

POR QUE UM VÍDEO
WALL TOUCH?
Somos referência nacional na
fabricação e instalação de molduras
touchscreen para video wall.

Altíssima precisão e até 10 toques
simultâneos em painéis de 80 a 250
polegadas. 
Somos especialistas em servidores
gráficos para Sala de Controle (NOC)
com 6, 9, 12, 18 e até 24 saídas.

Possibilidade de múltiplas entradas
FullHD e software Qualipix Collab
para configuração de imagem.

Entre em contato e solicite nosso
portfólio.
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