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Karta produktowa 
Tablica interaktywna IDBoard 96” 

 

Nowa seria tablic 
interaktywnych IDBoard 
Nowoczesne wzornictwo monitorów 

interaktywnych IDBoard zawdzięczamy 

dużemu doświadczeniu w produkcji 

rozwiązań interaktywnych. Technologie 

występujące w urządzeniach naszej firmy są 

testowane przez wielu inżynierów i dopiero 

wtedy trafiają na rynek konsumencki. Nowe 

serie tablic interaktywnch IDBoard 96 oraz 

IDBoard 86 cechuje wysoka jakość podzespołów wykorzystanych w procesie produkcji jak 

również nowoczesne rozwiązania interaktywne zwiększające komfort interaktywnej pracy. 

Aluminiowa rama 
Trwałość tablic IDBoard zapewnia aluminiowa rama w której schowane są diody 

podczerwieni.Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje dużą odporność na 

uszkodzenia mechaniczne co jest bardzo ważne w edukacji.Aluminium zapewnia trwałość 

na lata w porównaniu do tablic plastikowych rama aluminiowa nie zmienia swoich 

właściwości pod wpływem czynników zewnętrznych. 

 

 

 



 

 

Interaktywna półka na pisaki  
Interaktywna półka na pisaki gwarantuje bardzo szybką zmianę koloru. Podniesienie pisaka 

z półki interaktywnej aktywuje kolor przypisany do półki.Można wybierać pomiędzy 3 

kolorami oraz funkcją wymazywacza (gumki).Interaktywna półka jest standardowym 

wyposażeniem tablicy IDBoard. 

10 punktowy multitouch 
10 punktowy Multitouch gwarantuje płynna pracę przy tablicy nawet 6 osobom. Tablica 

obsługuje obsługę gestów tak jak na tabletach (uszczypnięcia, obracania, powiększanie itp.)  

Nadrukowane paski skrótów 
Paski skrótów umieszczone na tablicy w sposób trwały nadrukowany gwarantuje dużą 

odporność na uszkodzenia w przeciwieństwie do pasków naklejanych. Opis  funkcji w języku 

polskim pozwala każdemu od pierwszego zetknięcia  tablicą korzystać z możliwości jakie 

przynoszą skróty. 

Aplikacja IDTouch 
Monitory poza samych wsparciem sprzętowym do pełnego wykorzystania potrzebują 

oprogramowania, które zapewni komfortową pracę w każdych warunkach. Aplikacja jest 

stworzona z myślą o szkolnictwie gdzie monitory są coraz częściej wykorzystywane. 

Oprogramowanie jest bardzo podobne do 

pakietu biurowego dlatego już po pierwszym 

uruchomieniu osoba która nigdy nie korzystała 

z tablicy interaktywnej jest w stanie płynnie 

poruszać się po oprogramowaniu. Tworzenie 

brył, wykresów, liniatur, wstawianie zdjęcia, 

nanoszenie notatek czy prezentacje to tylko 

mały procent funkcji które możemy 

wykorzystać do obsługi tablicy. 

 

 



 

 

Specyfikacja techniczna 
 

Fizyczne 
Powierzchnia  Matowa (opcja ceramiczna) 
Wymiar powierzchni roboczej  92 cale (234 cm) 

Proporcje obrazu  Tablica kompatybilna z projektorami wyświetlającymi 
obraz w formacie 16:9 i 16:10 

Paski skrótu  Nadrukowane w sposób trwały po obu stronach tablicy 
w języku polskim 

Wykonanie 
Aluminiowa rama, powierzchnia antyrefleksyjna, 
magnetyczna, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa 
na działanie tablicy 

Sposób montażu  Na ścianie, na stojaku 
Certyfikaty  CE, ROHS, FCC 

Wsparcie dla systemów operacyjnych  Windows 7 32/64 bit, windows 8 32/64 bit, windows 
8.1 32/64 bit, windows vista, xp, linux, mac os, android 

Pobór mocy  <1w 
Waga  19,9 kg 

Funkcje dotykowe 
Technologia dotyku  Pozycjonowanie w podczerwieni 
Punkty dotyku  Multitouch 10 punktowy  
Sposób dotyku  Pisak, palec lub dowolny nieprzeźroczysty  
Rozdzielczość   32 768 x 32 768 
Dokładność pozycjonowania  0.2mm 
Czas reakcji  Pierwszy punkt 20ms, następne 8ms 
Szybkość kursora  >125 pkt/s 

Rodzaj dotyku  Palcem, pisakiem, wskaźnikiem lub dowolnym 
przedmiotem 

Zasilanie dotyku  USB 

Akcesoria 

Przewód USB  7 m 
Wskaźnik teleskopowy  1 szt 
Płyta CD  1 szt 
Pisaki  4 szt  
Mocowanie ścienne  Uchwyty do montażu na ścianie 

Opcje dodatkowe  Podstawa mobilna do tablicy interaktywnej z regulacją 
Multipen 

Oprogramowanie w języku polskim  IDTouch v1 
IDTouch v2 (opcjonalnie) 

Gwarancja 
Gwarancja  Podstawowa 24 miesiące z możliwością bezpłatnego 

 

 



 

 

przedłużenia na 60 miesięcy po zarejestrowaniu 
produktu na stronie www.idboard.pl 

Galeria produktu 
 

 

 

 

 


