Nowośæ
Innowacyjne
podejście do
interaktywności

Wbudowany
akumulator!

Dowiedz siê wiêcej

od swojego dostawcy
Kreuj zaangażowanie Twoich uczniów, zachwyć ich i przenieś w zupełnie
nowy wymiar nauczania.
Wykorzystaj każdą istniejącą powierzchnię (tablicę, ścianę, telewizor, stół)
i zamień ją w interaktywny ekran.
Pracuj z dowolnymi aplikacjami oraz użyj ich jako tła dla swoich notatek.
Samodzielnie twórz materiały edukacyjne, wprowadzając kolor, graﬁkę
oraz pełną interaktywność.
Zachowuj utworzone treści, zapisz, roześlij, wydrukuj lub odtwórz
je w przyszłości.
przenośna
tablica interaktywna
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interaktywny wskaźnik
eBeam edge+
z wbudowanym
akumulatorem

Zabierz go ze sobą! Jest super przenośny
i łatwy do wykorzystania w każdym miejscu.

Posiada inteligentne oprogramowanie
oraz intuicyjną paletę narzędzi
z dołączoną bogatą galerią zasobów.
Umożliwia prowadzenie zdalnych spotkań,
współdzielenie tworzonych materiałów oraz
pracę grupową z osobami z całego świata.

bezprzewodowy
adapter eBeam edge+

urządzenie bezprzewodowe
eBeam edge+
z wbudowanym akumulatorem

Łączy się z komputerem bezprzewodowo
lub za pomocą kabla USB. Działa z wszystkimi
rodzajami projektorów.

Specyﬁkacja techniczna bezprzewodowej wersji tablicy interaktywnej eBeam edge+
Zawartość zestawu:

Urządzenie bezprzewodowe eBeam edge+

Wskaźnik interaktywny eBeam edge+

•
•
•
•

urządzenie eBeam edge+ (wersja wireless)
wskaźnik interaktywny eBeam edge+
bezprzewodowy adapter eBeam edge+
płytki montażowe do ścian - 2 szt.

•
•

waga: 74 g
wymiary: 20 x 4 x 1,5 cm

•

•

kabel USB do ładowania wskaźnika - 1 m

•

kabel przyłączeniowy USB - 4,5 m

•

zasilacz z 4 międzynarodowymi wtyczkami

•

zapasowe miękkie groty do wskaźnika - 4 szt.

•

obrazkowa instrukcja szybkiej instalacji

największy obszar roboczy:
275 x 152 cm (przekątna 123 cale)
najmniejszy obszar roboczy:
43 x 28 cm (przekątna 20 cali)
technologia pozycjonowania:
podczerwień i ultradźwięki
dokładność pozycjonowania: +/- 1 mm
połączenie z PC: bezprzewodowe
lub poprzez kabel USB

•
•
•

•
•
•
•

waga: 23 g
zasilanie: akumulator litowo-polimerowy
3-godzinne ładowanie pozwala na
15 godzin ciągłej pracy

Transmisja bezprzewodowa

•
•
•

moc: <100mW
częstotliwość: 2.4 do 2.485 GHz
maksymalny przesył danych: 2.1 MB/s

Gwarancja

Dodatkowo (w trakcie promocji):
• zapasowy wskaźnik interaktywny
• uchwyt do ekranów LCD

•

Windows®

Macintosh®

Linux®

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Windows XP , Vista, 7, 8 lub 10
Intel Pentium Dual-Core, 2.1 GHz,
2 GB RAM
250 MB miejsca na twardym
dysku
CD/DVD ROM lub dostęp
do Internetu
port USB 2.0 lub 3.0

•
•
•

3-godzinne ładowanie pozwala na
8 godzin ciągłej pracy

OS 10.6 lub nowszy
Intel Core Duo, 1.5 GHz,
2 GB RAM
250 MB miejsca na twardym
dysku
CD/DVD ROM lub dostęp
do Internetu
port USB 2.0 lub 3.0

Urządzenia mobilne z Android (tylko klient)

Chromebook

•
•

•

minimum Android 4.0 Ice Cream Sandwich
dostęp do Internetu

•

•
•
•

3 lata gwarancji standardowej

Ubuntu 10.04/12.04
Intel Pentium Dual-Core, 2.1 GHz,
2 GB RAM
250 MB miejsca na twardym
dysku
CD/DVD ROM lub dostęp
do Internetu
port USB 2.0 lub 3.0

dostęp do Internetu

Dodatkowe akcesoria do tablicy interaktywnej eBeam edge+
Uchwyt do ekranów LCD

Zestaw oprawek na markery

Pozwala za pomocą eBeam
edge+ zmienić dowolny ekran
telewizora w interaktywny
wyświetlacz sterowany
wskaźnikiem.

Pozwala zapisać
w komputerze wszystkie
notatki wykonane na tablicy
suchościeralnej zwykłymi
markerami.

Promocja: bezpłatnie w zestawie z eBeam edge+

Wiêcej informacji:

