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                 Nowoczesne wzornictwo     
                         monitorów interaktywnych IDBoard
       zawdzięczamy dużemu doświadczeniu w produkcji
  rozwiązań interaktywnych. Technologie występujące w
  urządzeniach naszej rmy są testowane przez wielu inżynierów i 
dopiero wtedy traają na rynek konsumencki.

Zastosowanie najwyższej klasy materiałów do wykonania ramy 
gwarantuje wysoką trwałość całego produktu. Rama jest narażona 
na uderzenia i tylko wysoka jakość wykonania zagwarantuje 
bezpieczeństwo użytkowania. 

Interaktywna pólka na pisaki
Zastosowanie nowoczesnego rozwiązania w 
postaci pułki interaktywnej zapewnia dużo 
większy komfort użytkowania tablicy w 
porównaniu do innych rozwiązań na rynku. 
Dzięki półce możemy od razu po podniesieniu 
konkretnego pisaka pisać jego kolorem.

Aluminiowa rama

Nadrukowane paski boczne
Tablice Idboard wyposażone w nadrukowane 
paski boczne gwarantują najwyższą jakość oraz 
zapobiegają odklejeniu lub oderwaniu jak w 
przypadku innych produktów. Zastosowanie 
pasków po obu stronach tablicy znacząco 
poprawia komfort użytkowania sprzętu.

Bezprzewodowy moduł WI-FI

Funkcje dotyku obsługują do 10 punktów 
jednocześnie, zapewnia to możliwość obsługi 
monitora przez kilka osób jednocześnie , jest to 
rozwiązanie gwarantujące najwyższą jakość 
pracy.

10 punktowy multi-touch

Moduł  wi- zapewnia bezprzewodowe 
połączenie tablicy interaktywnej razem z 
komputerem dzięki temu nie musimy się 
martwić o odległość pomiędzy biurkiem 
nauczyciela a tablicą



Powierzchnia Matowa

Technologia Pozycjonowania w podczerwieni

Dokładność pozycjonowania 0.2mm

Rozdzielczość 32 768 x 32 768

Szybkość kursora 12 m/s

Szybkość przesyłania >125 pkt/s

Rodzaj dotyku
Palcem, pisakiem, wskaźnikiem lub dowolnym 

przedmiotem

Sposób montażu Na ścianie, Na stojaku

Połączenie z komputerem USB lub bezprzewodowy moduł WI-Fi

Sposób zasilania USB, zasilacz modułu Wi-Fi

Certyfikaty CE, ROHS, FCC

Szybkość skanowania Pierwszy punkt 25 ms, kolejne 8ms

Pobór mocy <1W

Proporcje obrazu 4 : 3

Punkty dotykowe 10 punktów, 4 osoby jednocześnie

Oprogramowanie
Intuicyjne, bez ograniczenia na liczbę stanowisk, 

bezpłatna aktualizacja

Akcesoria
1 wskaźnik, 4 pisaki, przewód USB, mocowanie do 

ściany, instrukcja oraz oprogramowanie na CD

Waga 23kg

 Współpraca z systemami Windows XP/Vista/7/8/10 , Linux, Mac OS
 Powierzchnia magnetyczna oraz suchościeralna

 Technologia pozycjonowania podczerwieni
 Nadrukowane paski skrótów
 Dokładność pozycjonowania
 Wysoka rozdzielczość
 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi
 Aluminiowa rama
 Plug & Play

Cechy szczególne
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