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Opis produktu
Zestaw ésprit go! to połączenie tablicy ésprit plus z projektorem i stojakiem z regulowanym uchwytem do projektora.

Sposób działania: Tablica interaktywna 2x3 ésprit plus działa w oparciu o technologię IR (podczerwień). Dzięki współpracy 

z komputerem oraz projektorem, będącym częścią zestawu, zamienia się w duży ekran do pisania. Każdy obraz wyświetlany 

na tablicy może być edytowany za pomocą wskaźnika lub po prostu palca. Funkcjonalność tablicy i efekt końcowy prezentacji, 

jaki przy jej użyciu możemy osiągnąć, jest o wiele lepszy niż dotychczas było to możliwe.

Pisanie: Użytkownik może pisać lub rysować bezpośrednio na powierzchni tablicy za pomocą dołączonego wskaźnika, 

lub po prostu palcem a pisane treści natychmiast pojawiają się na tablicy. Możliwość robienia adnotacji w różnego typu 

plikach np.: PPT, AVI, JPEG, DOC itp. 

Interaktywność: Komputer i tablica interaktywna pokazują te same treści w sposób zsynchronizowany.

Dotyk: produkt może być bardzo precyzyjną, dotykową tablicą interaktywną, używaj palca lub dowolnego wskaźnika zamiast

myszki.

Rozpoznawalność ruchów: Tablica reaguje m.in. na dotyk palca, „podwójne kliknięcie”, lewy i prawy przycisk myszki. 

W zestawie: oprogramowanie tablicy ésprit plus • instrukcja obsługi • elementy montażowe • wskaźnik • kabel USB o długości

10 m, stojak z regulowanym uchwytem do projektora oraz projektor typu ultra short throw (ésprit PST250X lub NEC M260XS).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tablica interaktywna 2x3 ésprit plus

2x3 Art. Nr TIWEP

Powierzchnia całkowita (szer. x wys.) 177 x 129 cm

Powierzchnia użytkowa (szer. x wys.) 166 x 117 cm

Przekątna 80’’ (203,2 cm)

Grubość tablicy 3,9 cm

Powierzchnia ceramiczna

Właściwości powierzchni magnetyczna, suchościeralna

Waga 33,8 kg

Technologia IR (podczerwień)

Sposób obsługi wskaźnik lub palec

Moc urządzenia 0,5 W

Rekomendowane
parametry
PC

Microsoft 
Windows

• procesor Pentium
• 512 MB RAM
• XP / Vista® / 7
• port USB

Komunikacja z komputerem USB

Gwarancja dożywotnia na powierzchnię, 2 lata gwarancji na sprzęt

Projektor ésprit PST250X

2x3 Art. Nr PST250X 

Typ LCD

Wymiary projektora /[mm] 361,5 × 314,2 × 92

Waga [kg] 3,7

Rozdzielczość XGA (1024×768)

Jasność 2500 ANSI lm

Kontrast 2000:1

Korekcja trapezu +/- 30°

Dystans [m] 0,5 – 2,5 m

Projektor NEC M260XS

2x3 Art. Nr M260XS

Typ LCD

Wymiary projektora / Waga 398 x 140 x 309,5 (bez nóżek i obiektywu) / 4 kg

Rozdzielczość XGA (1024 x 768)

Jasność 2600 ANSI lm

Kontrast 2000:1

Żywotność lampy 5000 (6000 Tryb Eco ) 

Korekcja trapezu +/- 30 stopni

Dystans 0,6 – 1,1 m

Stojak do tablicy interaktywnej ésprit plus

2x3 Art. Nr STE SHORT THROW

Rozmiar szerokość 196,5 x 68 cm, wysokość od 193,5 do 255 cm

Konstrukcja stalowa

Kolor czarny

Waga 31 kg

Gwarancja 2 lata


