
kod produktu: 1TV068

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80

3 049,00 zł 
2 478,86 zł netto 

Tablica interaktywna TT-BOARD 80 wyróżnia się na rynku bogatą funkcjonalnością jednocześnie będąc tablicą ekonomiczną. Precyzyjna
technologia podczerwieni pozwala na jednoczesne korzystanie z 10 punktów dotyku a paski skrótów po obu stronach dają szybki
dostęp do kluczowych funkcji. Tablica wyposażona jest w półkę na pisaki oraz suchościeralną powierzchnię, gwarantującą bardzo wysoką
jakość wyświetlanego obrazu.

 

W zestawie z tablicą znajduje się oprogramowanie Avtek Interactive Suite zawierające wiele zaawansowanych funkcji ułatwiających
interaktywną pracę z dowolnymi materiałami.

 

Zalety tablic Avtek TT-BOARD 80:

do obsługi tablicy wystarczy palec lub dowolny wskaźnik, przez co tablicy można korzystać jak ze zwykłego ekranu dotykowego

obsługa sześciu punktów jednocześnie - umożliwia wspólną pracę wielu uczniów przy jednej tablicy interaktywnej

zastosowanie suchościeralnej powierzchni szereg korzyści:

wysoka trwałość i suchościeralność pozwala na korzystanie z powierzchni jak ze zwykłej tablicy

możliwość przyczepiania magnesów do powierzchni tablicy

wyświetlanie obrazu z projektora z zachowaniem bardzo wysokich parametrów obrazu

odporność powierzchni na uszkodzenia doskonale sprawdza się w warunkach szkolnych

paski skrótów pozwalają na szybki dostęp do najczęściej używanych skrótów, dzięki czemu używanie tablicy staje się bardziej
intuicyjne

tablica wspiera systemy: Windows Vista, 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux, a dzięki obsłudze standardu Plug&Play tablica nie
wymaga sterowników do pracy w tych systemach

OPIS 

http://www.vidis.pl/product_picture/7/1TV068/tablica-interaktywna-avtek-tt-board-80.png?timestamp=1501505705


oprogramowanie w języku polskim

 

Produkty interaktywne marki Avtek zostały wyróżnione i wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim plebiscycie popularności
produktów i usług w kategorii: tablice interaktywne, otrzymując tym samym prawo do używania nazwy i godła prestiżowej nagrody "Laur
Konsumenta - Odkrycie 2014". W ramach konkursu przeprowadzonego w bieżącym roku, produkty interaktywne Avtek otrzymały
nagrodę"Laur konsumenta - Grand Prix 2015", ponownie będąc jednymi z najpopularniejszych w swojej kategorii. W roku 2016 marka
Avtek otrzymała najwyższe odznaczenie Laur Konsumenta:"TOP MARKA 2016". Na laur złożyły się głosy oddane na markę przez
konsumentów w ogólnopolskim sondażu. Oceniono również rozwój i jakość nie tylko produktów znajdujących się w portfolio, ale także
obsługi klienta.

Formularz rejestracji tablicy: https://avtek.pl/warranty.html

Zapraszamy do pobrania najnowszej wersji oprogramowania wraz ze sterownikami Avtek Interactive Suite

Dane techniczne

SPECYFIKACJA 

Producent Avtek

Długość kabla USB w zestawie 6 m 

Przekątna tablicy 86,6 cale 

Przekątna powierzchni roboczej 81,8 cale 

Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik 

Format obrazu 4:3 

Technologia dotyku Podczerwień 

Rozdzielczość dotyku 32768 x 32768 punktów 

Paski skrótów Po obu stronach tablicy 

Prędkość kursora 180"/sekundę 

Czas reakcji dotyku 12 ms 

Dokładność odczytu < 0,02 mm 

Połączenie z komputerem USB 

Dołączone akcesoria Instrukcja obsługi 
6 x Pisak 
Przewód USB 
Uchwyty do montażu na ścianie 
Wskaźnik teleskopowy 

Wymiary tablicy 1802 x 1260 x 42 mm 

Wymiary powierzchni roboczej 1762 x 1220 mm 

Obszar projekcyjny 1717 x 1174 

Waga 16.95 kg 

Waga (z opakowaniem) 23.3 kg 

Akcesoria opcjonalne mobilny stojak 

https://avtek.pl/warranty.html
http://cdn.vidis.pl/download/oprogramowanie/AvtekInteractiveSuite.zip


Zasilanie USB 

Gwarancja 2 lata na tablicę (po wypełnieniu formularza 3). Możliwość rozszerzenia
do 5 lat za dopłatą 299 zł brutto (do 3 miesięcy od daty zakupu tablicy) 
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