IPBoard
tablica interaktywna
najnowszej generacji

Edukacja na 4 rece

IPBoard to tablice najnowszej generacji. Dziêki zastosowaniu technologii elektromagnetycznej pasywnej
cechuj¹ siê wyj¹tkow¹ precyzj¹ dzia³ania. Siêgaj¹c po inteligentne oprogramowanie producent sprawi³, ¿e
praca na IPBoard to przyjemnoœæ. Tablice wyró¿niaj¹ siê wysok¹ odpornoœci¹ na uszkodzenia mechaniczne.
S¹ dostêpne w ró¿nych rozmiarach. IPBoard zosta³y zaprojektowane z myœl¹ o szko³ach, uczelniach wy¿szych
i firmach.

Tablice IPBOARD zosta³y wybrane przez sieæ Tesco jako nagrody w konkursie
ekologicznym. W 8 edycji ogólnopolskiego programu „Tesco dla Szkó³” zwyciêskie szko³y
zosta³y wyposa¿one w nasz produkt.

Nauka na cztery rêce
Wyj¹tkow¹ cech¹ tablic IPBoard jest funkcja DualPen. Umo¿liwia ona jednoczesn¹ pracê dwóch osób na tablicy. Dziêki temu dwóch
uczniów lub nauczyciel i uczeñ mog¹ wspólnie tworzyæ schematy, wykresy oraz sprawdzaæ na bie¿¹co efekty swojej pracy. Co wa¿ne:
bez zak³ócania trybu pracy ¿adnej ze stron. Do obs³ugiwania tablicy przygotowane s¹ pisaki zasilane bateriami typu AAA lub
akumulatorkami w tym samym rozmiarze. Producent oferuje opcjonalnie nowoczesne pisaki pojemnoœciowe, które nie wymagaj¹
stosowania baterii czy akumulatorów. S¹ gotowe do pracy w ci¹gu 20 sekund od umieszczenia ich w stacji dokuj¹cej pod³¹czonej do
portu USB komputera.

Bez cienia w¹tpliwoœci
Aby zminimalizowaæ efekt zas³aniania obrazu na tablicy wystarczy pos³u¿yæ siê specjalnym, teleskopowym wskaŸnikiem. Dziêki
niemu mo¿na stan¹æ z boku tablicy i nadal mieæ pe³na kontrolê i dostêp do wszystkich funkcji oprogramowania.

Tablice IPBoard dostêpne s¹ w trzech rozmiarach:
IPBoard 101
NOWOSC!
Panoramiczna
przekatna 101 cali!

Galeria:

IPBoard 54

IPBoard 85

Jak przygotowaæ ciekawe æwiczenia
interaktywne i quizy?
Czyli narzêdzia IPBoard dziêki którym twoja prezentacja bêdzie wyj¹tkowa i skuteczna.
Podrêczne menu. Po dokonaniu wyboru trybu pracy pisaka, automatycznie przedstawiane s¹ niezbêdne
funkcje. W zale¿noœci od wykonywania czynnoœci mamy pewnoœæ, ¿e zadanie nie sprawi nam k³opotu.
Przycisk kalibracji na bocznym pasku skrótów, tryb autokalibracji.

Personalizacja skrótów w menu.

Proste i szybkie zarz¹dzanie obrazem: opcje wycinania elementów
graficznych o dowolnych kszta³tach z zawartoœci stron www,
zdjêæ, filmów.

Narzêdzia do geometrii – cyrkiel, linijka, ekierka, k¹tomierz.

Praca na kilku dokumentach w jednym oknie programu.

Identyfikacja pojedynczych liter (równie¿ polskich) oraz
wyrazów napisanych odrêcznie i przekszta³cenie ich na czcionkê
komputerow¹.

Zarz¹dzanie warstwami graficznymi poprzez grupowanie
elementów, rozjaœnianie, blokowanie.

Inteligentny d³ugopis pozwala na automatyczne rozpoznawanie
odrêcznie narysowanych figur geometrycznych.

Zdrapka – narzêdzie do samodzielnego tworzenia atrakcyjnych,
interaktywnych quizów.

Wstawianie figur geometrycznych oraz trójwymiarowych bry³.

Lupa – umo¿liwia powiêkszenie wybranego fragmentu grafiki lub
tekstu.
Reflektor – pomaga wyró¿niæ najwa¿niejsze elementy
prezentowanego materia³u.
Kurtyna – pozwala na odkrywanie tylko istotnej w danym
momencie czêœci prezentowanej treœci.

Pisaki pojemnoœciowe
Pisaki pojemnoœciowe nie wymagaj¹ wymiany baterii
i ³adowania akumulatorów. Wystarczy w³o¿yæ na 20 sekund
pisak do stacji dokuj¹cej, a bêdzie gotowy do pracy. Stacja
dokuj¹ca do pisaków zasilana jest z portu USB. Istnieje
mo¿liwoœæ ustawienia jej na stole lub monta¿u na œcianie
(bez koniecznoœci zasilania tablicy).

Do ka¿dego modelu tablicy IPBorad
do³¹czamy 4 pisaki.
2 pisaki pojemnoœciowe
2 pisaki zasilane bateriami

Kamera ekranu - rejestruje wszystkie czynnoœci wykonywane na
tablicy. Pisanie, zaznaczanie, rysowanie, wstawianie zdjêæ jest
zapisywane w postaci filmu (format avi).
Wideokonferencja. Dziêki niej kilka szkó³ posiadaj¹cych tablice
IPBoard mog¹ siê po³¹czyæ
i wspólnie prowadziæ zajêcia.
Mo¿liwoœæ wykorzystania galerii zdjêæ i zasobów przydatnych
podczas lekcji: gotowych scenariuszy, animacji flash.

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.

Gwarancicjae:
na tabl

5 lat

Parametry techniczne
Zestawienie parametrów technicznych:
IPBoard 54

IPBoard 85

IPBoard 101

Rozmiar ca³kowity tablicy
(wymiary / przek¹tna):

111x81 (54”)

175x127 (85")

224,2x128 (101")

Powierzchnia aktywna

102x72

166x119

210,3x118,3

Przek¹tna powierzchni
aktywnej

124,8 (49”)

204,2 (80,5")

241,2 (94")

Format obrazu

4:3

4:3

16:9

Paski skrótów

po jednej stronie tablicy

po jednej stronie tablicy

po jednej stronie tablicy

Technologia

elektromagnetyczna pasywna

Zgodnoœæ z systemami
operacyjnymi

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

Obs³uga

elektroniczny pisak lub wskaŸnik

Pod³¹czenie do komputera /
zasilanie

port RS 232/USB

Dok³adnoœæ

(+/-) 0,05mm

Prêdkoœæ odczytu
wspó³rzêdnych

260 wspó³rzêdnych na sekundê

Powierzchnia tablicy

bardzo wytrzyma³a powierzchnia PVC

Wymiary tablicy (mm)

1110x810x55

1750x1270x55

2242x1280x55

Waga tablicy (kg)

8

16,5

23,2

Gwarancja
Gwarancja na pisaki
elektroniczne
W zestawie

5 lat (3 lata + 2 po rejestracji na stronie www.interaktywne.eu)
3 lata w przypadku uszkodzenia b³yskawiczna wymiana w ci¹gu 48 godzin
2 pisaki zasilane bateryjnie,
kabel USB, uchwyt na pisaki

4 pisaki elektroniczne: 2 zasilane bateryjnie z mo¿liwoœci¹ wymiany na
akumulatorki i 2 pojemnoœciowe ze stacj¹ dokuj¹c¹ (nie wymagaj¹ wymiany
baterii oraz ³adowania akumulatorów), kabel USB, uchwyt na pisaki
10m USB A-RS 232

Standardowy przewód
Multimedialna instrukcja
obs³ugi "Krok po kroku”
Oprogramowanie w jêzyku
polskim
Dodatkowo w zestawie

pokrowiec transportowy

3 pisaki suchoœcieralne
zmywane wod¹

3 pisaki suchoœcieralne
zmywane wod¹

