Interaktivní tabule LCD
IT LCD 52" / 65"

VTRON

dotykové funkce, kreslení perem,

plný HD displej, jasný obraz

akceptace tloušky èar

volitelnì konektivita BlueTooth

poradenství, servis

možnost IP kamery, PC nebo
mikrofonu

minimální životnost 50.000
provozních hodin

Interaktivní tabule nalézají své uplatnìní pøi jakékoliv prezentaèní a analytické èinnosti. Jejich výhoda je daná
do znaèné míry jejich mobilitou a multifunkèností. Znaky nanášené elektronickým perem lze doplòovat do již
vzniklých souborù a spoleènì ukládat. Takto uživatelé neztrácí kontinuitu pøi øešení/analýze dané problematiky
a mohou dále rozvádìt svoji práci. Proto se interaktivní tabule velmi hodí zejména pro výuku a prezentaci.
Jejich další využití je v analýzách situací, pøi videokonferencích, jako dotykových vnitøních reklamních
prezentací, podpora pøi jednáních apod.
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Výhody nabízené technologie
- jednoduchost obsluhy
- vstupy a výstupy na pøipojení multimediálních zaøízení
- použití interaktivních výukových metod
- možnost vzdálené videovýuky - eLearning
- v rámci jednoho zaøízení je integrováno více funkcí
- mobilní øešení, lepší manipulace než u digitální projekce (IDP)
- funkce dual touch pro online multiuživatelskou kooperaci
- bezdrátová elektronická pera (4barvy)
- rychlé pøekreslování
- integrovaný mikrofon a reproduktory
- obrazovka odolná proti poškrábání
- antireflexní obrazovka
- nastavitelná výška stojanu
- programovatelné "rychlé" klávesy
- širší zobrazovací úhel
- nízká spotøeba energie (nižší než u IDP)
- velmi temké provedení tabule

Technické parametry:
Interaktivní tabule 52"

Interaktivní tabule 65"

váha

99kg vèetnì PC/95 kg bez PC

váha

124kg vèetnì PC/120kg bez PC

stojan váha

52 kg

stojan váha

46kg

rozmìry (š,v,h)

1440 x 1005 x 275mm

rozmìry (š,v,h)

1710 x 1153 x 310mm

provozní teplota

5-35 oC

provozní teplota

0-40 oC

napájecí napìtí

100-240 V

napájecí napìtí

100-240 V

Interaktivní tabule 52", 65"
audio vstup

3 x L/R, 1 x Mic In, 1 x Line In

audio výstup

1 x L/R, 1 x Line Out

video vstup

kompozitní video, S-video, YPbPr, YCbCr, DVI, VGA

USB vstup

4x

DVD/CDRw

1x

DVI Output

1x

rozlišení

1920 x 1080

jas

4650 - 400 cd/m2, 4650 - 400 cd/m2

kontrast

2000:1

pozorovací úhel

160°

operaèní systém PC

MS Windows
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