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Link do produktu: https://agapo.pl/returnstar-iq-board-irs-82-projekto-pylonowy-uchwyt-scienny-okablowanie-p-44489.html

Tablica interaktywna wielodotykowa
(podczerwieni) Returnstar IQ Board
IRS 82 + projektor NEC UM361X+
uchwyt pylonowy ścienny +
okablowanie
Cena brutto

9 199,00 zł

Cena netto

7 478,86 zł

Cena poprzednia

9 499,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

IQ Board IRS 82 PUK

Producent

ReturnStar Technology, Co.,Ltd

Opis produktu
Tablica wielodotykowa w technologi podczerwonej (optyczna) Returnstar IQ Board IRS 82
Projektor krótko ogniskowy, pylonowy (grawitacyjny, z przeciwwagą) uchwyt ścienny z regulacja wysokości, okablowanie do
projektora krótkoogniskowego.

Tablica nied?ugo zostanie zast?piona modelem IR-S 87

Opis produktu:
Tablica wielodotykowa (optyczna) Returnstar IQ Board IRS 82" umo?liwia przeprowadzenie prezentacji w profesjonalny i ?atwy sposób. Koniec
z przerysowywaniem danych z ksi??ek czy broszur. Korzystaj?c z projektora mo?na wy?wietli? na tablicy dowolny obraz, zaznaczaj?c na nim
swoje notatki. Tablica wilodotykowa wspó?pracuje z komputerem i projektorem multimedialnym, pe?ni?c jednocze?nie funkcj? du?ego monitora.
Dzi?ki temu osoba korzystaj?ca z tablicy mo?e obs?ugiwa? dowolne programy zainstalowane na komputerze. Do??czone do tablicy
oprogramowanie daje równie? funkcjonalno?ci takie jak pisanie, wymazywanie, kolorowanie, powi?kszanie wybranego obszaru, przenoszenie i
zmiana wielko?ci dowolnych elementów, wspó?praca ze znanymi aplikacjami biurowymi.
Zestaw rozszerzony:

Projektor ultra-krótkoogniskowy NEC UM361X.
Pylonowy uchwyt ?cienny z regulacj? wysoko?ci.
Okablowaniem projektora krótkoogniskowego [HDMI (10 m) i przed?u?acz zasilania (5 m)].
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*Ka?dy model tablicy mo?e mie? inny rodzaj oprogramowania i funkcjonalno??.

Parametry techniczne
Przek?tna tablicy

Minimalna przek?tna obszaru roboczego to ponad 80".

Wymiary zewn?trzne

171 cm x 123 cm

Obszar roboczy
78,1 cala (ca?kowity), 75,8 cala (mi?dzy przyciskami)
Waga

21 kg

Na jakiej zasadzie dzia?a?
I co to daje?

Pozycjonowanie w technologii podczerwonej (optycznej), rozpoznawanie gestów
(wielodotyk), odporno?? na zak?ócenia fal elektromagnetycznych,(w tym silnych ?róde?
?wiat?a jak s?o?ce i wska?niki laserowe), 20-sto punktowa kalibracja.

Czyli dzi?ki temu...

Mo?liwa jest obs?uga dowolnym przedmiotem lub palcem, rozpoznawanie wyboru funkcji
pisania, kursora lub wymazywacza jako gestów, mo?liwo?? pracy przy tablicy sze?ciu osób
(rozpoznawanie 6-ciu niezale?nych dotyków), rozpoznawanie gestów systemowych
Windows 7, 8 i 10.

Jak mo?na pod??czy? tablic??

USB - zasilanie tylko z portu USB, pod??czenia bezprzewodowego do 25 metrów.

Powierzchnia tablicy

Trwa?a, odporna na zarysowania i uszkodzenia, sucho-?cieralna, mo?na po niej rysowa?
jak po zwyk?ej tablicy, magnetyczna.

Rozdzielczo?? tablicy wed?ug
producenta

9600 x 9600 600 DPI

Rzeczywista dok?adno?? i pr?dko??
rejestracji po?o?enia

- 0,1 mm
- 8 m/s i 480 punktów/sekund?

Co jest w komplecie

- dwa piórka do obs?ugi tablicy
- kabel USB 5 metrów
- zestaw do powieszenia na ?cianie
- p?yta ze sterownikami i oprogramowaniem
- dwa markery sucho?cierne i g?bka do mazania
- przyciski skrótów umieszczone po lewej i po prawej stronie tablicy
- interaktywna pó?ka na pisaki (z mo?liwo?ci przypisywania funkcji do przycisków)
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Wsparcie systemów operacyjnych

Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 bit), Linux, Mac 10.X

Oprogramowanie

- oprogramowanie dydaktyczne IQ Board Education Platform
- oprogramowanie ewaluacyjne Testico EDU *2

Gwarancja
Gwarancja

24 miesi?cy z mo?liwo?ci? rozszerzenia

Montaż i szkolenie wyceniane indywidualnie - zapraszamy do kontaktu.
42-224 Częstochowa
Słonecznikowa 6B
Tel. 793900878
Tel. 660486906
Tel. 343227441
GG: 53448142
internet@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
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