SmartMedia Multi Touch
CCD-serie interactieve whiteboard
waardoor de computer
en de projector

krachtige tools
voor leren en
interactieve lessen

specifiek ontworpen voor gebruik in de klas
EIGENSCHAPPEN
softwaresleutel

whiteboard
belangrijkste kenmerken
Gebruikt 4 CCD camera’s voor hoge druk
resolutie en nauwkeurigheid, waardoor
tot 4 gebruikers werken en schrijft
tegelijkertijd
•	Inclusief pennen en gum houder, of
upgraden naar de 8-toets intelligente
pennenbakje voor meer functionaliteit
en snelkoppelingen
•	Kies tussen gecoate stalen Erasable
Anti-Glare oppervlak of Porcelain
Ceramic Steel oppervlak (voor een
optimale duurzaamheid), krasvast en
maakte voor markers en magneten
•	Lichtgewicht maar toch duurzaam,
zuinig genoeg voor kleine budgetten
•	Voeg een paar 20W versterkte USBluidsprekers die direct op het frame
waardoor grote distributie van uw
audio naar uw publiek kan worden
opgehangen

•	SmartMedia IWB-software is een robuuste
applicatie die alle functionaliteit bevat
om lessen te creëren, aantekeningen
maken op elke toepassing en op te
slaan in de gangbare bestandsformaten
gemakkelijk delen

Waarom SmartMedia?
• Allernieuwste technologie
• Betrouwbare producten
• Economische oplossingen
• Opties om de juiste te kiezen
product voor uw toepassing
• Uitstekende service staan achter
onze producten
• Grote voorraad om aan uw
moet snel en leveren sneller

•	Met Windows 8 compatibiliteit evenals
andere Windows-besturingssysteem
•	Import en Export IWB -bestanden te
delen met gebruikers van andere merken
van digiborden
•	Mogelijkheid om op te slaan als .pdf, .ppt,
.doc, .xls., .html, .avi en alle beeldformaten
•	De ingebouwde whiteboard sharing
app stelt gebruikers van Smartmedia
Interactie met whiteboard pagina’s via
internet, LAN of draadloos netwerk te
delen, annoteren en het creëren van
live sessies die kunnen worden
opgeslagen en gedeeld
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Meegeleverde software: SmartMedia IWB
• Controleer alle functies van de pc of notebook en de toepassingen
• Ontwerp perfecte geometrische vormen
• opslaan en afdrukken van wat er is gedaan met het whiteboard
• Schrijf op de toepassingen, aantekeningen maken en markeren of grotere delen van het scherm
• Directe aansluiting in real-time op de camera, webcam, document camera of andere digitale apparaten en de mogelijkheid
om de video
• Afstandsonderwijs annoteren: verbinding in de conferentie-modus via internet of LAN en / of draadloos
• Integratie met grote video-conferencing systemen
• Ondersteuning formaat .iwb gemeenschappelijke bestandsformaat (CFF ) voor interactieve whiteboards
• Compatibel met de meeste populaire besturingssystemen en gebruikershandleidingen in het Italiaans (niet van toepassing op
de VS en Latijns-Amerikaanse versie)
• Multi-user met de aanpassing van de software voor één gebruiker en wachtwoordbeveiliging
• Automatische update van de nieuwe release van de software beschikbaar
• Zoek online bronnen met behulp van een trefwoord
• Export: afbeeldingsbestanden (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), pdf, power point (.ppt, .pptx) , Word (.doc, .docx), Excel (.xls,
.xlsx), webpagina (.html)

Screen tool met klantgerichte kleur als achtergrond
of met afbeelding op maat.
Handschriftherkenning en
conversie naar tekst (OCR).
Reflector tool, verkrijgbaar
in verschillende vormen:
cirkel, driehoek, rechthoek,
ruit, vijfhoek en ster met vijf
punten. Het opnemen van
de les waaronder interactieve voice .avi. Aanpasbare achtergrond. Media-bestanden importeren: video,
flash-bestanden, audio en
afbeeldingen. Het maken
van tabellen, histogrammen en cirkeldiagrammen.
Toetsenbord op het scherm.
Wiskundige formule editor
Grafische interface zichtbaar frame, raam of volledige scherm modi.

Creatie van meerdere bestanden met de mogelijkheid om over te schakelen
van het ene naar het andere
bestand zonder verlies van
het werk dat u eerder hebt
gemaakt. Gesplitst scherm
in de twee gedefinieerde
gebieden (docent en student) met de mogelijkheid
om gelijktijdig verschillende functies te gebruiken.

Geometrische
vormen
in 3D. Multimedia gallery met meer dan 10.000
bronnen (leerobjecten) tot
de oprichting van de klassen te vereenvoudigen.
Een voorbeeld van de dia’s
gemaakt. Video converter
naar avi, swf, wmv, flv en
swf te exe.
Stemsysteem: creatie en
visualisatie van tests en
quizzen voor systemen
responders.

Image capture tool: de
mogelijkheid om te importeren in een project een
beeld van het hele scherm
om de onderliggende software, een rechthoekig gebied of een onregelmatig
regio. Instrument Timer /
Klok: u kunt de les of een
trainingstijd, start een
countdown of de huidige
tijd weer. Geometrie instrumenten: beugel 30 °
45 °, liniaal, gradenboog en
kompas, het meten van de
kanten en hoeken. Soorten pennen: potlood, pen
standaard, borstel, Bamboo pen, markeerstift, pen
textuur, slimme pen (voor
herkenning vorm) en de
magische pen (voor gereedschap herkenning).
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Technische specificaties
Model

IWB-CCD04

IWB-CCD04C

Maat

82"

82"

Technologie

Optische - 4 CCD-camera’s

Optische - 4 CCD-camera’s

Schrijven Methode

Pen of vinger

Pen of vinger

Aspect Ratio

4:3

4:3

Gevoelige omgeving

78 3/4" (200 cm)

78 3/4” (200 cm)

Resolutie

66200x66200

66200x66200

Aanraak punten

4

4

Sneltoetsen

Optionele beide zijden

Optionele beide zijden

Tracking Speed

480 pts/second

480 pts/second

Scan Speed

< 8 ms

< 8 ms

Nauwkeurigheid

0.1 mm

0.1 mm

Energieverbruik

< 2W

< 2W

Projectie omgeving

78 3/4"

78 3/4”

Connectie

USB of Wi-Fi

USB of Wi-Fi

LxWxD

1705 x 1220 x 20,9 mm

1705 x 1220 x 20,9 mm

Driver Compatibiliteit

Win2000/2003/XP/Vista/Win 7 / 8 & 8.1, Mac OS, Linux

Win2000/2003/XP/Vista/Win 7 / 8 & 8.1, Mac OS, Linux

Pen Type

Solide, geen batterijen

Solide, geen batterijen

Omlijsting

Plastic

Plastic

Backboard

Staal Uitwisbare

Ceramic Steel uitwisbaar

Gewicht

20 Kg

20 Kg

Garantie

5 jaar bij de registratie

5 jaar bij de registratie

Meegeleverde accessoires

2 pennen - 1 Gum - Pennen houder - Wall mount - USB-kabel - Software CD + handleiding

Montagemogelijkheden
• Mobiele standaard voor interactieve whiteboards
		SRE - in hoogte verstelbaar door een elektromotor met een
afstandsbediening en veiligheidsschakelaar
		SRP - in hoogte verstelbaar door een handmatige gas veersysteem
Beide opties beschikbaar met een extensie arm voor een short-throw
projector of met een steunbeugel voor een ultra short-throw projector

Accessoires
• Intelligent Pen Tray (IWB-PT)
		
Houdt
pennen en
gum, het
omvat 8
knoppen extra functies

•	Wall Mount voor interactieve whiteboards
• One Pair Versterkte luidsprekers (IWB-40W)
SPRE - in hoogte verstelbaar door een
		
2 x 20 watt RMS luidsprekers
elektromotor met een afstandsbediening
		
monteren direct naar 		
en veiligheidsschakelaar
		
whiteboard kader
SPRP - in hoogte verstelbaar door een
handmatige gas veersysteem
• Wireless Connection Device
Beide opties beschikbaar met een extensie
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(SKQW-UN)
arm voor een short-throw projector of met
		Draadloze verbinding van whiteboard
een steunbeugel voor een ultra shortUSB Wi-Fi 802.11b/g/n, omvat het
throw projector
netwerk 1 en 2 USB-poorten
• Vergrendeling opbergkast
(ASN) houdt 17 “laptops
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