ActivBoard Touch

Specyfikacja produktu

TABLICA INTERAKTYWNA

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA SPECYFIKACJĘ DLA
serii ActivBoard Touch

OPIS
Tablica ActivBoard Touch z obsługą funkcji dwudotyku i pracy w parach jest dostępna w wersji o współczynniku kształtu
obrazu 4:3 i 16:10 (w nominalnych rozmiarach 78” i 88”). Do zestawu dołączone jest oprogramowanie ActivInspire
Professional Edition.

OMÓWIENIE SYSTEMU
Instalacja

Instalację niniejszego produktu powinien przeprowadzić instalator certyfikowany przez firmę
Promethean. Odwiedź stronę www.PrometheanWorld.com/ActivCare/installationtc. Użycie
komponentów niedostarczonych przez firmę Promethean czy niespełniających minimalnych
specyfikacji może wpłynąć na sposób pracy i gwarancję. Skontaktuj się ze swoim partnerem
firmy Promethean lub odwiedź stronę www.prometheankb.com, aby uzyskać więcej
informacji.

Gwarancja

Informacje na temat gwarancji firmy Promethean zawiera strona
www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna online dotycząca wszystkich produktów firmy Promethean jest dostępna
na stronie www.PrometheanKB.com

PODWYŻSZONY STANDARD I AKCESORIA

Skrzynka ścienna na kable

Skrzynka łącznościowa z wejściami na 2 w pełni okablowane złącza VGA (do obsługi kanału
VESA DDC) i wejścia 3,5 mm stereo jack audio, wejście USB-B (dla ActivBoard), S-Video,
wejścia zespolonego sygnału wizji i pomocnicze audio jack, wejście Cat 5e Ethernet. Pozwala
na dodatkową elastyczność w czasie instalacji, gdy komputer znajduje się z dala od systemu

System dźwiękowy

Odrębnie zasilany stereofoniczny system głośników ze wzmocnieniem dźwięku pochodzącego
z materiałów audio i wideo prezentowanych na tablicy ActivBoard.
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TABLICA INTERAKTYWNA

SPECYFIKACJA RYSUNKU TECHNICZNEGO TABLICY ACTIVBOARD
ActivBoard Touch (78”, 4:3)

ActivBoard Touch (88”, 16:10)
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SPECYFIKACJA OGÓLNA TABLICY ACTIVBOARD
Rozdzielczość powierzchniowa
Rozdzielczość wewnętrzna
Rozdzielczość wyjściowa
Tempo śledzenia
Tempo wyjściowe
Rozmiar obiektu
Czas reakcji (kliknięcie/ pierwsze
kliknięcie)
Czas reakcji (klikanie ciągłe/ zapis)
Dokładność położenia
Wprowadzanie informacji przez
użytkownika
Technologia digitalizacji
Wymagania dotyczące zasilania
Podłączenie do komputera
Powierzchnia ekranu

4096 x 4096
135 punktów (linii) na cal
65 punktów (linii) na cal
118 cali na sekundę
83 par współrzędnych na sekundę
Średnica > 8 mm
30 ms

Temperatura działania
Temperatura przechowywania

0°C do +50°C (32°F do +122°F)
-30°C do +60°C (-22°F do +140°F), wilgotność (bez kondensacji) 0% do 90%
ActivBoard, 2 pisaki, kabel USB o dł. 5 m (16 stóp), podpory do mocowania na
ścianie, przewodnik po instalacji.

Lista zawartości opakowania

Rozmiar nominalny tablicy ActivBoard
Współczynnik kształtu obrazu
Ogólne wymiary
Wymiary obszaru aktywnego
Przekątna obszaru aktywnego
Waga tablicy
Waga przy spakowaniu
Wymiary przy spakowaniu

12 ms
<2m
Dotykowo lub za pomocą ergonomicznego pióra (w zestawie)
Podczerwień
Zasilanie USB
USB 2.0
Powłoka polietylenowa, grubość 22 μm±3

ActivBoard Touch o współczynniku
kształtu obrazu 4:3
78”
4:3
1685 mm x 1292 mm
(66,3 cala x 50,9 cala)
1585 mm x 1189 mm
(62,4 cala x 46,8 cala)
1981 mm (78,02 cala)
16,5 kg (36,4 funta)
24 kg (52,9 funta)
1830 mm x 1400 mm x 100 mm
(72 cale x 55,1 cala x 3,9 cala)

ActivBoard Touch o współczynniku
kształtu obrazu 16:10
88”
16:10
2006 mm x 1292 mm
(78,9 cala x 50,9 cala)
1902 mm x 1189 mm
(74,9 cala x 46,8 cala)
2243 mm (88,31 cala)
19,6 kg (43,2 funta)
28,2 kg (62,2 funta)
2148 mm x 1422 mm x 100 mm
(84,6 cala x 55,6 cala x 3,9 cala)

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Systemy operacyjne
Komputer osobisty

Windows (XP SP3/Vista/7/8)
Procesor 2 GHz Intel Core 2 Duo lub szybszy oraz 1 GB pamięci RAM (wymagana)
do odtwarzania filmów wideo w wysokiej rozdzielczości, rozdzielczość 1024 x 768,
1,5 GB wolnego miejsca na dysku
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