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Specifikace

Doba odezvy:

Typ rozhraní:
Napájení:

Spotřeba energie:
Provozní vlhkost:
Teplota provozního prostředí:  -15 až 50 °C
Skladovací teplota:                  - 40 až 50 °C

6 ms

USB 2.0 
USB DC 5V z počítače 

< 0,5 W
10 - 95 %
 

Windows, Linux, MACOperační systém:

EAN: 8592580120152
Poměr stran:
Technologie:
Rozlišení:
Rozměry aktivní plochy obrazovky:
Rozměry projekční plochy obrazovky:
Rozměry tabule bez obalu:
Rozměry tabule s obalem:

16:10
Infračervené optické diody
32768 x 32768
1935 x 1150 mm (88,6“ úhlopříčka)
1810 x 1138 mm ( s hotkeys) 
2032,5 x 1248 x 32 mm 
2110 x 1330 x 100 mm

Počet dotyků: 10
Délka kabelu: 5 m

20 / 32 kgHmotnost tabule (netto/brutto) :

Funkce
•

  
•     
•     

•   

TRIUMPH BOARD 89  ″  MULTI Touch je interaktivní tabule, která umožňuje psát, kreslit, či pohybovat objekty deseti uživatelům současně a nebo pět
uživatelů může současně otáčet 5 objekty či měnit jejich velikost s použitím dvou doteků na objekt. Díky technologii multi-touch dokáže rozpoznat 
několik dotyků zároveň a nevyžaduje nastavení zvláštního režimu pro ovládání několika osobami současně. Uživatelé mohou psát, kreslit a přemísťovat 
objekty prstem, perem a dokonce i ukazovátkem.

Tabuli TRIUMPH BOARD 89″ MULTI Touch lze připojit k počítači pomocí rychlého rozhraní USB 2.0. Tabuli se zvoleným projektorem tedy stačí jednoduše 
    t její výhody, které spočívají v interaktivní a efektivnější výuce. připojit k počítači a můžete ihned začít využíva 

     Tabule TRIUMPH BOARD 89″ MULTI Touch podporuje operační systémy Windows, Linux a MAC OS. Pomocí jednoduchých a intuitivních gest prstů a dlaně          
lze snadno otáčet a přibližovat i oddalovat libovolné objekty.

Tabule TRIUMPH BOARD 89″ MULTI Touch je založena na infračervené, diodové optické technologii. Tato technologie využívá kombinaci infračervených 
diod a fototranzistorů, které jsou ve dvojicích rozmístěny po aktivním povrchu tabule. Dvojice diod a fototranzistorů společně tvoří povrchovou mříž tabule. 
Při dotyku tabule se v místě dotyku přeruší infračervené paprsky mezi diodami a fototranzistory. Tabule místo dotyku převede na bod umístěný na osách 
„X“ a „Y“ a tento bod je dále převeden v počítači na polohu myši.

Interaktivní tabule TRIUMPH BOARD 89″ MULTI Touch se používají v

 

učebnách všech vzdělávacích úrovní, ve firemních zasedacích a školicích 
místnostech, při profesionálním sportovním tréninku apod. Interaktivní tabule plně nahrazují tradiční tabule, flipchart tabule a ostatní tradiční systémy.

Klávesové zkratky k rychlému ovládání nejvíce používaných 
softwarových funkcí
Vysoká kvalita a rychlost, přesná kalibrace a snadná montáž

Technologie Multi-Touch (multi-dotekový vstup) – na tabuli můžeo psát  
a kreslit až 10 uživatelů současně, aniž by bylo třeba rozdělit plochu pro 
více uživatelů
Rozpoznávání gest technologií Multi –Touch
Nelesknoucí, keramická povrchová úprava – ekologické a antibakteriální 
provedení s odolností vůči vandalismu a s „cradle to cradle“ certifikací
Víceúčelové provedení – tabule v sobě spojuje možnost ovládat 
aplikace různými interaktivními nástroji, například prsty, perem či 
ukazovátkem a možnost psát na tabuli běžnými suchými fixy
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TRIUMPH BOARD a.s.
Neklanova 122/15, 128 00 Praha 2, Česká republika

Tel.:    www.triumphboard.com
info@triumphboard.com

© TRIUMPH BOARD 2020+420 224 910 221

• mozaBook CLASSROOM - vzdělávací prezentační software

TRIUMPH BOARD a.s. si vyhrazuje právo změnit produktové informace bez dřívějšího upozornění.

•

•
RM Easiteach Next Generation - vzdělávací software (volitelný)
EShare - software pro sdílení obsahu (volitelné)


