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Tablica interaktywna 2x3 ésprit MultiTouch
Opis    2x3 Art. Nr: TIWEMT

Charakterystyka: Najnowsza tablica interaktywna produkcji firmy 2x3 SA. Zastosowana technologia podczerwieni (IR) pozwala 

na bezproblemową i komfortową pracę 4 użytkowników jednocześnie, z założeniem, iż każdy z nich może wykonywać dowol-

ną operację na tablicy – w tym oczywiście obsługę multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a także przewijania). Urządzenie 

działa w standardzie Plug&Play, pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa 

(palcami bądź wskaźnikiem), doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy 

suchościeralnej to główne cechy naszego produktu pozwalające na prowadzenie zajęć w sposób interesujący i dynamiczny. 

Tablica posiada w standardzie 4 pisaki, przyczepiane na prawym boku ramy. Tablica automatycznie po odczepieniu danego 

pisaka reaguje na jego dotyk na powierzchni. Pisaki są zdefiniowane w 3 kolorach (czerwony, niebieski i czarny), czwarty pisak 

służy jako gumka. 

Tablica dedykowana jest komputerom z systemem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 (systemy Windows 

Vista oraz XP nie posiadają w standardzie możliwości obsługi multigestów). Do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwa-

lające m.in. na: rysowanie, transformacje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji 

do formatu PDF itp.

Akcesoria: 4 pisaki, oprogramowanie ésprit oraz sterownik na CD, kabel USB, instrukcja obsługi, elementy do montażu na ścianie.

Gwarancja: 2 lata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Tablica interaktywna 2x3 ésprit MultiTouch

2x3 Art. Nr TIWEMT80

Wymiary całkowite 177,6 × 128,6 cm

Obszar roboczy 167 ×117,6 cm

Przekątna 80’’

Rozdzielczość 8192 × 8192

Grubość 3 cm

Waga 33 kg

Powierzchnia ceramiczna

Właściwości powierzchni suchościeralna, magnetyczna

Technologia IR (podczerwień)

Kolor ramy srebrny

Sposób obsługi za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

Dokładność pozycjonowania ≤0,2 mm

Szybkość kursora min. 125 punktów/s

Czas reakcji pierwszy punkt: 25 ms; kolejne: 8ms

Rekomendowane
parametry
PC

Microsoft 
Windows

• procesor Intel Core 2
• 2048 MB pamięci RAM
• Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 lub 8 
• 650 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji
• CD-ROM 
• karta graficzna XGA (1024×768) 
• karta dźwiękowa / głośniki / mikrofon
• Adobe Flash Player, wersja 9.0 lub wyższa 
• Microsoft .NET Framework 3.0 lub wyżej 

Komunikacja z komputerem USB

Akcesoria

• 4 pisaki
• oprogramowanie ésprit oraz sterownik na CD
• kabel USB
• instrukcja obsługi
• elementy do montażu na ścianie

Gwarancja 2 lata


