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Mε στιβαρό πλαίσιο αλουμινίου και επιφάνεια nano steel 
Κατασκευασμένος για να αντέχει σε σκληρή χρήση. Εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια σε βανδαλισμούς, 
λειτουργεί ακόμα και αν τρυπηθεί. 

 
Μοναδική λειτουργικότητα με μεταλλική επιφάνεια πολλαπλής αφής 
6 έως 10 χρήστες μπορούν να γράφουν ταυτόχρονα στον πίνακα. 

 
Εξαιρετική εργονομία - Λειτουργεί και σαν κανονικός Ασπροπίνακας 

Διαθέτει 14 πλήκτρα συντόμευσης στην επιφάνεια του, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κοινός 
ασπροπίνακας με την χρήση μαρκαδόρων ασπροπίνακα. 

 
Με αισθητήρες αφής υψηλής ανάλυσης 

Υψηλή απόκριση και ακρίβεια στην γραφή ακόμα και αν ο χρήστης γράφει γρήγορα 
  

Περιλαμβάνει το LMA Tool 

Το κορυφαίο ελληνικό λογισμικό δημιουργίας διαδραστικών μαθημάτων που σας δίνει την δυνατότητα να 

αξιοποιήσετε πλήρως τα πλεονεκτήματα του διαδραστικού πίνακα. 
 
Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Conceptum Education 
Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη από τους πλέον εξειδικευμένους τεχνικούς.  
Προαιρετική υποστήριξη στον χώρο σας με επιπλέον χρέωση. 

Διαδραστικός Πίνακας Πολλαπλής Αφής  
με το Κορυφαίο Λογισμικό LMA Tool 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Ενεργή διαγώνιος  
IQ Board 82 :  79" – 1546 x 1150 mm 
IQ Board 87 : 85" - 1638x1220mm  
IQ Board 100 : 98" - 2011x12550mm 

• Τεχνολογία touch sensitive με χρήση αισθητήρων αφής  
που περιβάλλουν όλη την επιφάνεια.  

• MultiTouch με ταυτόχρονη χρήση με έως 10 δαχτυλα  
IQ Board 82-10 : 10 δάχτυλα 
IQ Board 87 -10 : 10 δάχτυλα 
IQ Board 100-6 : 6 δάχτυλα 

• Aνάλυση 32.768x32.768 pixels, 600dpi 

• Tαχύτητα ανίχνευσης : 480 frames/sec - 8m/s 

• Ακρίβεια 0.05mm 

• Ρυθμός επεξεργασίας σήματος : 480dots/sec  

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

• Δυνατότητα χρήσης μαρκαδόρων ασπροπίνακα 

• 14 μόνιμα πλήκτρα συντόμευσης.  

• Σύνδεση USB – Tροφοδοσία μέσω USB 

• Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης Wireless με πρόσθετο 
Wireless Module (2.4G RF and 25m transmission 
distance) 

• Συμβατό με Windows XP/7/8.1/10, Linux, κλπ 

• Πιστοποίηση CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, 
ISO14021, WEEE 

• Διαστάσεις/βάρος πίνακα συνολικά: 
IQ-Board 82 : 171x123x3,8cm /17.8Kg 
IQ-Board 87 : 180x130x3,8cm /20Kg 
IQ-Board 100 : 217x133x3,8cm /23.2Kg 

• Eγγύηση κατασκευαστή 5 Ετη 
 

Περιλαμβάνονται  

• LMA Tool & λογισμικό Book, ελληνικό software 
δημιουργίας διαδραστικών μαθημάτων και quiz 
(τελευταίες εκδόσεις). 

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

• Kαλώδιο USB 10m 

• 2 dumy pens, εξαρτήματα επιτοίχιας στήριξης. 

• 2 x μαρκαδόροι ασπροπίνακα και άσπρο σφουγγαράκι 

 
 

Χαρακτηριστικά λογισμικού 

• Δημιουργήστε διαδραστικά e-learning μαθήματα, τεστ και 

ασκήσεις εύκολα και γρήγορα. 

• Τα μαθήματα μπορούν προβληθούν σε οποιοδήποτε άλλο 

πίνακα ή οθόνη 

• Δημιουργία νέας σελίδας, διαγραφή, μετακίνηση σελίδας, 

μετάβαση σε επόμενη/προηγούμενη/επιλεγμένη σελίδα 

• Δυνατότητα ενεργοποίησης λειτουργίας διπλού-κλικ, δεξιού-

κλικ ποντικού 

• Δυνατότητα drag and drop, αντιγραφής-αποκοπής-

επικόλλησης, 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.  

• Εύκολη δημιουργία κουίζ με ένα μόνο κλικ 

• Γεωμετρικά εργαλεία (διαβήτης, χάρακας, μοιρογνωμόνιο) 

με άμεση εφαρμογή σε κάθε εκπαιδευτικό περιεχόμενο.  

• Καταγραφή ενεργειών ως video 

• Αποθήκευση   περιεχομένου   σε αρχείο εικόνας 

(jpg/bmp/TIFF/pdf) 

• Εικονικό  πληκτρολόγιο για εισαγωγή κειμένου  με 

υποστήριξη ελληνικών (ελληνικοί χαρακτήρες σε πλήκτρα 

όταν γίνεται πληκτρολόγηση ελληνικών χαρακτήρων) 

• Έξυπνα εργαλεία μαθηματικών, φυσικής και χημείας. 

• Επεξεργαστής μαθηματικών παραστάσεων  

• Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείων .iwb 

• Δημιουργία και αναπαραγωγή αρχείων Flash 

• Συλλογή εικόνων, cliparts, με δυνατότητα εύκολης 

αναζήτησης 

• Οργάνωση τηλεδιάσκεψης με άλλη τάξη (μέσω skype) 

• Πλοήγηση στο Διαδίκτυο απ' ευθείας από τον πίνακα 

• Ελληνική διεπαφή χρήστη (ελληνικά μενού, μηνύματα, 

βοήθεια κλπ) 

• Εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα 

Χάμιλτον 3, 104 34, Αθήνα  
Τηλ: 210 88 38 858 
 Fax: 210 88 38 691 

info@conceptum.gr   
www.conceptum.net 
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