eBoard
pierwsza dotykowa
tablica interaktywna
po polsku

Inteligentna tablica
z która kazda lekcja to PRZYJEMNOSC

Wœród skrótów na paskach jest m.in. bezpoœredni przycisk kalibracji, dziêki któremu
w ³atwy i szybki sposób mo¿na przygotowaæ tablicê do pracy (w przypadku monta¿u
na sta³e tablica jej nie wymaga).
U¿ytkownik mo¿e skorzystaæ te¿ z opcji „Twój skrót”, który umo¿liwia zdefiniowanie
szybkiego dostêpu do najczêœciej wykorzystywanych programów.

Lekcja miêdzynarodowa
Dziêki funkcji „po³¹czenie konferencyjne” klasa
mo¿e po³¹czyæ siê z ka¿d¹ szko³¹ na œwiecie
i wspólnie przeprowadziæ lekcjê. Komunikacja
odbywa siê nie tylko telefonicznie.
Równoczeœnie obie szko³y zarz¹dzaj¹
zawartoœci¹ treœci na tablicy. Jest to bardzo
przydatne zw³aszcza przy nauce jêzyków
obcych. Wystarczy po³¹czyæ siê z np. klas¹
z Londynu by zajêcia zyska³y na efektywnoœci
i atrakcyjnoœci.

Z inteligentnej pó³ki
Kolejn¹ ciekaw¹ pozycj¹ w dzia³aniu tablicy
eBoard jest tzw. „inteligentna pó³ka”, która
pozwala na zmianê koloru pisma poprzez
„podniesienie” odpowiedniego elementu z pó³ki.

H2O i E=MC2 doœwiadczanie na ekranie
Oprócz podstawowych funkcjonalnoœci, takich jak narzêdzia do: pisania
i zaznaczania, do matematyki i geometrii , oprogramowanie eBoard oferuje
aktywne zasoby interaktywne do chemii i fizyki, dziêki którym na tablicy mo¿na
przygotowywaæ doœwiadczenia. Mo¿na m.in. zbudowaæ z proponowanych elementów w³asny obwód elektryczny.
Jeœli wykona siê to doœwiadczenie prawid³owo, na tablicy rozb³yœnie ¿arówka. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
nape³nienia próbówki wirtualn¹ ciecz¹, podgrzania jej na palniku i obserwowania przebiegu reakcji chemicznych. Po
wprowadzeniu wartoœci liczbowych do wzorów, na tablicy poka¿e siê wynik tej¿e obserwacji.

Odreczne rysowanie
eBoard pozwala tak¿e na wymiarowanie figur geometrycznych i bry³ narysowanych
odrêcznie (w ten sposób mo¿na m.in. obliczyæ pole powierzchni, objêtoœæ itd).
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Notatki na tablicy i w pliku
To nie wszystko: oprócz pe³nej wersji oprogramowania, u¿ytkownik mo¿e skorzystaæ z kompaktowego
podrêcznego paska narzêdzi. To rozwi¹zanie zosta³o przygotowane z myœl¹ o wspó³pracy z oprogramowaniem
innych producentów, wydawnictw edukacyjnych czy te¿ coraz bardziej popularnych zasobów online. Ponadto
wszelkie zmiany dokonane na tablicy w dokumentach pakietu MS Office zostaj¹ zapisane nie tylko na tablicy, ale
tak¿e w pliku Ÿród³owym.

Design - lekko, nowoczeœnie i praktycznie
Tablica eBoard zosta³a wykonana z aluminium, dziêki czemu jest bardziej odporna na uszkodzenia (nawet wbicie
cyrkla nie zak³óci jej prawid³owego dzia³ania) i l¿ejsza od konkurencyjnych rozwi¹zañ wykonanych w podobnej
technologii. Zoptymalizowana pod k¹tem projekcji matowa p³aszczyzna tablicy nie powoduje odblasków, co
sprawia, ¿e nawet uczniowie z ostatnich ³awek w klasie œwietnie widz¹ co siê na niej dzieje. Powierzchnia jest
lakierowana wiêc mo¿na jej u¿ywaæ tak¿e do pisania pisakami wodnymi (3 pisaki w zestawie). To co wyró¿nia
eBoard to równie¿ elegancki design. Rama wykonana z polerowanego aluminium przypadnie do gustu nawet
najbardziej wymagaj¹cym klientom.

Technologia
Powierzchnia robocza tablicy eBoard wynosi 80” (167x115 cm) i jest to optymalny rozmiar do wykorzystania w
wiêkszoœci sal lekcyjnych. Rozwi¹zanie wykorzystuje technologiê pozycjonowania w podczerwieni. Paski skrótów
znajduj¹ siê po obu stronach tablicy (co stanowi u³atwienie dla lewo- i praworêcznych u¿ytkowników.

W zestawie u¿ytkownik znajdzie polskie oprogramowanie, zestaw akcesoriów oraz
multimedialn¹ instrukcjê wideo „Krok po kroku”, która umo¿liwi zapoznanie siê
z pe³nymi mo¿liwoœciami tablicy.
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Parametry techniczne
Funkcje eBoard:
po³¹czenie konferencyjne (klasa
mo¿e po³¹czyæ siê z ka¿d¹ szko³¹
na œwiecie i razem wspó³tworzyæ
dowolne zajêcia)
inteligentna pó³ka akcesoriów
(zmianê funkcji koloru pisma lub
poprzez wybranie odpowiedniego
elementu
z pó³ki)
bogactwo galerii dla wielu
przedmiotów w tym interaktywne
zasoby do nauki chemii, fizyki i
matematyki (przeprowadzanie
doœwiadczeñ na tablicy)
kompaktowy podrêczny pasek
narzêdzi (umo¿liwia wspó³pracê
z oprogramowaniem innych
producentów, wydawnictw
edukacyjnych, zasobów online)
zapisywanie notatek z tablicy
tak¿e w dokumentach MS Office

Rozmiar ca³kowity tablicy
(wymiary / przek¹tna):

180x130 (87")

Powierzchnia aktywna

167x115

Przek¹tna powierzchni aktywnej

202,7 (80")

Format obrazu

4:3

Paski skrótów

po obu stronach z polskimi opisami

Technologia

pozycjonowanie w podczerwieni

Zgodnoœæ z systemami operacyjnymi

Windows 2000/XP/Vista/7 (32 i 64 bity)

Obs³uga

palec lub dowolny przedmiot

Pod³¹czenie do komputera / zasilanie

port USB

Dok³adnoœæ

<2 mm

Powierzchnia tablicy

lakierowana, wykonana z aluminium

Rozdzielczoœæ lpi/dpi

nie dotyczy

Wymiary tablicy (mm)

1797x1290x40

Waga tablicy (kg)

19

Gwarancja

5 lat (3 lata + 2 po rejestracji na stronie
www.interaktywne.eu)

W zestawie

3 pisaki, wymazywacz, wskaŸnik teleskopowy

Standardowy przewód

9,8m USB A-A

Multimedialna instrukcja obs³ugi
“Krok po kroku"

Dostêpne w zestawie

Oprogramowanie w jêzyku polskim

Dostêpne w zestawie

Dodatkowo w zestawie

inteligentna pó³ka, 3 pisaki suchoœcieralne
zmywane wod¹

Galeria:
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