Intech TI4182 PLUS TEN Touch
Διαδραστικός Πίνακας 82”

Βελτιστοποιήστε την
εμπειρία της διδασκαλίας!

Αξεπέραστη αντοχή, ποιότητα και αξιοπιστία με μεταλλική επιφάνεια
Σχεδιασμένος για να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες, ο TI4182-PLUS έχει στιβαρή κατασκευή αλουμινίου και διακρίνεται για τη αντοχή
και την ανθεκτικότητα του. Η επιφάνεια του είναι μεταλλική, ανθεκτική σε σκληρή χρήση και εξαιρετικά ανεκτική σε βανδαλισμούς
και παραμορφώσεις
Κορυφαία λειτουργικότητα Ten point multi touch
Mε την λειτουργία Ten point touch 10 χρήστες μπορούν να γράφουν ταυτόχρονα στον πίνακα.

Μοναδική εργονομία - Λειτουργεί και σαν κανονικός Μαγνητικός Ασπροπίνακας
Ο TI4182-PLUS είναι ο μοναδικός διαδραστικός πίνακας που διαθέτει 16 μόνιμα πλήκτρα συντόμευσης στην επιφάνεια του, που
προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση στις πιο συνηθισμένες λειτουργίες, ενώ η ματ επιφάνεια του ελαχιστοποιεί τις γυαλάδες από την
προβολή της εικόνας επάνω του.
Επιπλέον ο TI4182-PLUS μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κοινός ασπροπίνακας με την χρήση μαρκαδόρων ασπροπίνακα, ενώ η
μεταλλική επιφάνεια του είναι κατάλληλη και για τοποθέτηση μαγνητικών αντικειμένων.

Πίνακας υψηλής ανάλυσης
Ο TI4182-PLUS διαθέτει πολύ υψηλή απόκριση και ακρίβεια στην γραφή ακόμα και αν ο χρήστης γράφει πολύ γρήγορα.Η λειτουργία
του γίνεται με το δάκτυλο ή την χρήση κοινής γραφίδας.

Το ολοκληρωμένο πακέτο διαδραστικής εκπαίδευσης
Ο TI4182-PLUS περιλαμβάνει το λογισμικό Βook Plus, ένα πλήρες και πολύ εύκολο στην χρήστη λογισμικό δημιουργίας και
παρουσίασης διαδραστικών μαθημάτων με πολλά κλασσικά διαδραστικά εργαλεία και προηγμένες λειτουργίες.
Παράλληλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό τρέχει στον υπολογιστή σας, ώστε να έχετε πάντα πληθώρα
επιλογών έχοντας απερίοριστες δυνατότητες αξιοποίησης του πίνακα.

www.divitec.gr
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Ενεργή διαγώνιος 82” – 171.7 x 117.4 cm



Τεχνολογία υπερύθρων με χρήση ενσωνματωμένου πυκνού
υπέρυθρου πλέγματος που περιβάλλει όλη την επιφάνεια και
την σαρώνει για άμεσο εντοπισμό της επαφής του χρήστη.

Δημιουργήστε διαδραστικά e-learning μαθήματα, τεστ και
ασκήσεις εύκολα και γρήγορα.
Δημιουργία νέας σελίδας, διαγραφή, μετακίνηση σελίδας,
μετάβαση σε επόμενη/προηγούμενη/επιλεγμένη σελίδα
Δυνατότητα ενεργοποίησης λειτουργίας διπλού-κλικ, δεξιούκλικ ποντικού
Δυνατότητα drag and drop, αντιγραφής-αποκοπήςεπικόλλησης, περιστροφής, αλλαγής μεγέθους, διαγραφής,
ομαδοποίησης αντικειμένων
Επιλογή χρώματος, πάχους, στυλ(συνεχόμενη, διακεκομμένη
κ.λπ.) γραμμής, επιλογή είδους γραφίδας (μολύβι, πινέλο
κ.λπ.), επιλογή μεγέθους «γόμας».
Συλλογή με γεωμετρικά σχήματα, επιλογή χρώματος, εφέ
γεμίσματος σχήματος
Δημιουργία πίνακα κειμένου, υπέρθεση γραμμών, σχημάτων
κ.λπ. σε τρίτες εφαρμογές (annotation)
Εισαγωγή δεδομένων από αρχεία: Microsoft Office
(.doc, .xls, .ppt), Εικόνας, Βίντεο - Μεγέθυνση/σμίκρυνση
περιεχομένου διαδραστικού πίνακα (zoom in -zoom out)



Αυτόματη αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων.



Aναγνώριση χειρόγραφων χαρακτήρων και μαθηματικών
συμβόλων.



Γεωμετρικά εργαλεία (διαβήτης, χάρακας, μοιρογνωμόνιο) με
άμεση εφαρμογή σε κάθε εκπαιδευτικό περιεχόμενο.



Εγγύηση: 3 Έτη



Καταγραφή ενεργειών ως video



10 Touch με ταυτόχρονη λειτουργία από 10 χρήστες





Λυχνία σωστής λειτουργίας πίνακα

Αποθήκευση περιεχομένου σε αρχείο εικόνας
(jpg/bmp/TIFF/pdf)





Aνάλυση 32.768x32.768 pixels



Tαχύτητα απόκρισης : 6m/s

Εικονικό πληκτρολόγιο με υποστήριξη ελληνικών (ελληνικοί
χαρακτήρες σε πλήκτρα όταν γίνεται πληκτρολόγηση
ελληνικών χαρακτήρων)



Ρυθμός επεξεργασίας σήματος : 480frames/sec



Έξυπνα εργαλεία μαθηματικών, φυσικής και χημείας.





Μεταλλική επιφάνεια υψηλής αντοχής, που λειτουργεί
κανονικά ακόμα και εάν γρατζουνιστεί ή χτυπηθεί.

Αυτόματη καταγραφή του μαθήματος κατά την διάρκεια
παράδοσης



Διαχωρισμός του πίνακα σε 2 μέρη



Δυνατότητα χρήσης μαρκαδόρων ασπροπίνακα



Υπαγόρευση αγγλικού κειμένου



16 μόνιμα πλήκτρα συντόμευσης.



Επεξεργαστής μαθηματικών παραστάσεων



Σύνδεση USB – Tροφοδοσία μέσω USB



Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείων .iwb



Διαστάσεις πίνακα συνολικά: 87” 180x126x4



Δημιουργία και αναπαραγωγή αρχείων Flash





Συλλογή εικόνων, cliparts, με δυνατότητα εύκολης αναζήτησης

Βάρος 18.8Kg



Οργάνωση τηλεδιάσκεψης με άλλη τάξη (μέσω skype)

Περιλαμβάνονται



Πλοήγηση στο Διαδίκτυο απ' ευθείας από τον πίνακα



Book Plus software δημιουργίας διαδραστικών μαθημάτων
στα Ελληνικά (τελευταίες εκδόσεις).



Ελληνική διεπαφή χρήστη (ελληνικά μενού, μηνύματα,
βοήθεια κλπ)



Eγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του πίνακα και του
software σε CD στα Ελληνικά



Εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα




Συμβατό με Windows 7/8.1/10, Linux και MacOS 10.x
Η άδεια χρήσης καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών της
σχολικής μονάδας.



Kαλώδιο USB 6m



2 dummy pens, εξαρτήματα επιτοίχιας στήριξης.

Στοιχεία Συνεργάτη

www.divitec.gr

