
Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 2193

Przekątna powierzchni roboczej 90"
Technologia optyczna zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność
Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
Powierzchnia może służyć jako tablica suchościeralna i magnetyczna
Możliwość obsługi przez 2 osoby jednocześnie

   

Urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który może być
obsługiwany za pomocą palca. Dzięki zastosowaniu specjalnej powierzchni tablica interaktywna posiada także właściwości
klasycznej tablicy suchościeralnej.  

Technologia optyczna:    
    - obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika   
    - możliwość obsługi przez 2 osoby jednocześnie
  
    - powierzchnia może służyć jako tablica suchościeralna   
    - powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne (ewentualne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy)   
    - powierzchnia matowa, nie powoduje refleksów przy projekcji   
    - zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność  

Tablice interaktywne znajdują zastosowanie zarówno w szkołach jak i na rynku biznesowym, podczas spotkań firmowych,
angażując słuchaczy i zapewniając im interaktywne środowisko pracy oraz jednakowy dostęp do informacji.   

Do każdej tablicy interaktywnej Avtek dołączane jest oprogramowanie RM Easiteach w języku polskim!   

Oprogramowanie Easiteach jest zaprojektowane w taki sposób, że jest pomocne podczas wielu zajęć z szerokiej gamy
tematów oraz jest przydatne w każdym środowisku nauczania, niezależnie od wieku czy umiejętności uczniów. 
Łatwo dostępne paski narzędzi oraz widżety oprogramowania umożliwiają szybką i efektywną pracę podczas
przygotowywania ćwiczeń do przeprowadzenia w klasie, które będą zgodne z celami nauczania. Easiteach to stale
rozwijające się oprogramowanie i z czasem udoskonalimy je dodając gamę, nowych funkcji. Odwiedź naszą stronę rozwoju,
aby zobaczyć, które funkcje są już dostępne oraz jakich funkcji możesz oczekiwać w przyszłości.   

Oprogramowanie RM Easiteach zapewnia dostęp do takich funkcji jak:  

    
    - Obsługa Multi-touch w Windows 7 i 8  
    - Bank widżetów   



    - Obszerna baza przykładowych zadań gotowych do użycia   
    - Przekształcanie tekstu na mowę   
    - Tryb umożliwiający łatwą interakcję z obiektami i plikami typu flash   
    - Różnorodne narzędzia edycyjne takie jak efekty czy działania    
    - Rozpoznawanie pisma odręcznego oraz kształtów   
    - Nagrywanie zawartości ekranu i export jako plik wideo   
    - Bank mediów składający się z ponad 4,500 materiałówlink do strony producenta: http://www.easiteach.com/pol   

link do wersji demo: http://www.easiteach.com/pol/trial  

  

Możliwość rozszerzenia do 5 lat gwarancji na tablice interaktywne Avtek TT-BOARD 2193. Szczegóły na stronie 
http://www.avtek.eu/warranty 
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