i3BOARD 7702 T10, 8702 T10
Ve srovnání s tradičními tabulemi nabízí i3BOARD některé jedinečnými vlastnostmi. Vedle ovládání perem a dotykem
prstů, umožňuje přesná a osvědčená dotyková technologie V-Sense, deset dotyků současně.
Velmi tenký hliníkový rám dodává tabulím i3BOARD elegantní vzhled. Samotná údržba je velmi snadná, což zajistí
dlouhodobě nízké celkové náklady.

HLAVNÍ FUNKCE
77 a 87 palců
Až 10 dotyků
Rozpoznání dotyku: prst, pero nebo jakýkoliv
jiný objekt tvaru pera nebo prstu
Doživotní záruka na keramický ocelový povrch
Použití i za sucha stíratelných fixů
Velmi tenký - 24mm - rám
Snadná údržba
Rychlá odezva
Standardní stěnové úchyty – součást dodávky
Nezávislost na operačním systému, ideální pro
práci s každým formátem výukového software
Prachu odolná V- Sense dotyková technologie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model

i3BOARD 7702 T10

i3BOARD 8702 T10

Velikost
Formát
Rozměr

77“
4:3
122,2H * 161,3W * 3,5D cm
(48.11*63.5*1.38”)
117,2H * 156,3W cm (46.14*61.54”)
Bílá smaltová ocel - antireflexní
V-Sense Multi
Každý neprůhledný předmět, včetně
prstu, stylusu,…
10 současných dotyků (pouze Windows
7 Home Premium, Windows 7 Ultimate
nebo novější – Operační systémy, které
nepodporují počáteční multi-touch:
Win7 Home, Vista, Win XP, Win 2003)
32767×32767
Černá
USB
Držák na stěnu
23,5 kg
30 kg
1780x1345x120 mm
-15~50°C (5~122F)
20~90%
-40~50°C (-40~122F)
10~95%
≤400mA
>3.4GHz . X86
>4G
>100G
USB2.0 nebo vyšší
> 4.6V (napájení z USB kabelu na
i3BOARD by mělo být větší než 4.6V)

87“
16:10
122,2H * 193W * 3,5D cm
(48.11*75.98*1.38")
117,2H * 188W cm (46.14*74.02")
Bílá smaltová ocel - antireflexní
V-Sense Multi
Každý neprůhledný předmět, včetně
prstu, stylusu,…
10 současných dotyků (pouze Windows
7 Home Premium, Windows 7 Ultimate
nebo novější – Operační systémy, které
nepodporují počáteční multi-touch:
Win7 Home, Vista, Win XP, Win 2003)
32767×32767
Černá
USB
Držák na stěnu
26,2 kg
33,1 kg
2315x1355x120 mm
-15~50°C (5~122F)
20~90%
-40~50°C (-40~122F)
10~95%
≤400mA
>3.4GHz . X86
>4G
>100G
USB2.0 nebo vyšší
> 4.6V (napájení z USB kabelu na
i3BOARD by mělo být větší než 4.6V)

USB kabel, pero, tabulová gumu,
zásobník pro pera
Jedna licence i3BOOK
3 roky
5 let

USB kabel, pero, tabulová gumu,
zásobník pro pera
Jedna licence i3BOOK
3 roky
5 let

Aktivní plocha
Povrch
Dotyková technologie
Dotek
Dotykové body

Fyzikální
vlastnosti

Doporučená
konfigurace
počítače

Rozlišení
Barva rámečku
Napájení
Instalace
Hmotnost netto
Hmotnost btto
Velikost balení
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
Spotřeba
CPU
RAM
Hard disk
Rozhraní
USB napájení
Příslušenství

Příslušenství
Záruka

Software
Standardní
Po registraci

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
i3HAWN –
výškově nastavitelný
držák na stěnu

i3SWEEZZ –
posun, otáčení

i3BOARD Extension –
boční křídla

