produkt

opis szczegółowy

Tablica interaktywna ceramiczna- urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działająca jak duży ekran
dotykowy. Obsługa tablicy: dotykowo za pomocą palca lub pisaków nie posiadających żadnych elementów elektronicznych. Ceramiczna
powierzchnia zwiększajaca wytrzymałość oraz komfort prac, dodatkowo wprowadzająca funkcjonalność tablicy suchościeralniej. Technologia:
pozycjonowanie w podczerwieni, czas reakcji dotyku maksymalnie 8ms, czas odpowiedzi dotyku poniżej 20ms, min. 10 punktów dotyku.
Przekątna zewnętrzna min.: 83”, wymiary: szer. 172cm x wys. 124cm, proporcje obrazu: 4:3, przekątna powierzchni roboczej min. 78",
maksymalna waga: 25kg, tworzywo: ceramika- powierzchnia robocza, stal- obudowa i plecy tablicy, gwarancja: 5lat. Oprogramowanie i
sterowniki: Funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim pozwalające na realizację przydatnych i kreatywnych funkcji takich
jak: rysowanie, wstawianie i zarządzanie obiektami, wstawianie figur płaskich i przestrzennych, narzędzia matematyczne (linijka, ekierka,
cyrkiel, kątomierz), rozpoznawanie pisma odręcznego w języku polskim, nagrywanie i odtwarzanie ruchów wykonywanych na tablicy,
tablica
interaktywna inteligentne wyszukiwanie, integralność z innymi programami (rysowanie, zaznaczanie, wstawianie komentarzy). Oprogramowanie
posiadajace bogatą bibliotekę multimediów podzielonych tematycznie. Aplikacja umożliwiająca przeglądanie plików, wykonywanie w nich
przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, zapis i odtwarzanie wykonanych plików, możliwość wydruku, eksport plików do formatu PDF.
Oprogramowanie zawierające sterowniki niezbędne do korzystania z tablicy zgodne z systemem operacyjnym Windows Vista/Windows
7/Windows 8/Windows 10. Aplikacja wraz ze sterownikami posiadająca bezpłatne aktualizacje na stronie producenta oraz instrukcję obsługi w
języku polskim.
W zestawie:
- min. 3 pisaki do tablicy- miękkie; wskaźnik teleskopowy z miękką końcówką
- Gąbka (wymazywacz) do ścierania tablicy;
- Sterowniki oraz oprogramowanie do tablicy na płytach CD;
- kabel USB rodzaj: żeńsko-męski, długość min.1,5m; bezpłatny transport do placówki, montaż i e-szkolenie z obsługi z certyfikatem
uczestnictwa Tablica ma dawać możliwość dopięcia do niej skrzydeł z tablic suchościeralnych.
System projekcyjny 3LCD
Rozdzielczość 800x600
Współczynnik proporcji obrazu 04:03
Współczynnik kontrastu 15000:1
współczynnik projekcji 1,45-1,95:1
korekcja trapezowa: pozioma i pionowa min +/- 30o; poziom hałasu max. 37db w trybie maksymalnej jasności, głośnik wbudowany min. 2W;
Natężenie światła barwnego 3200 lumenów (światło białe i kolorowe) – żywe, wyraźne kolory
Projektor

Natężenie światła białego 3200 lumenów (światło białe i kolorowe) – żywe, wyraźne kolory
Moc lampy 210W
Czas pracy lampy 6000 h / 10 000 h w trybie oszczędnym
Rozmiar projekcji 30" - 350"
Przyłącza: złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), wejście VGA, wejście HDMI,
wejście sygnału kompozytowego, wejście audio typu cinch
Wymiary (mm) 302 x 237 x 82
Waga (kg) 2, 4 kg
Gwarancja: 1 rok lub 1 000 h na lampę, 3 lata na projektor po rejestracji na stronie www.epson.pl
Certyfikat ISO, Gwarancja CE
W zestawie: pilot z bateriami, Kabel komputerowy; kabel zasilający; instrukcja obsługi w jezyku polskim
System: 2.0
Pasmo przenoszenia: min. 45 Hz – 20 kHz
Moc wyjściowa: min. 2x 25 W
Wymiary (W x S x G): max: 800 x 62 x 94 mm (soundbar), max. 62 x 415 x 94 mm (soundbar rozłączony, z podstawkami)
Kolor: Czarny
Nagłośnienie Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie danych: Tak
Wersja Bluetooth®: min. Bluetooth 3.0
Obsługiwane profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
Regulacja poziomu głośności: Tak
Montaż: Na podstawkach, poziomo, na ścianie
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