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Touch Board Plus 1078 

Dotykowa tablica interaktywna o powierzchni roboczej 78 cali, działająca w 
technologii pozycjonowania w podczerwieni. Obsługiwana za pomocą palca 

lub dowolnego wskaźnika. 6-cio dotykowa z unikalną funkcjonalnością podziału 
powierzchni na strefy (do 6-ciu stref pracy równocześnie).   

 

 

 

 

 

Cechy 

 Idealne do prowadzenia lekcji, wykładów, szkoleń i prezentacji 

 Umożliwia nanoszenie uwag, adnotacji i rysunków na dowolnych 
materiałach multimedialnych 

 Umożliwia równoczesną pracę do 6-ciu osób (punktów dotykowych) na całej 
powierzchni lub podział powierzchni na 2, 4 i 6 części z przypisaniem 1 
punktu dotykowego do każdej 

 Możliwość wykorzystywania wszelkiego rodzaju materiałów z komputera 
oraz z internetu 

 Dołączone oprogramowanie Workspace umożliwia tworzenie atrakcyjnych 
materiałów 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Modele TTTB-1078 (78 cali) TTTB-1088 (88 cali) 

Wymiary zewnętrzne 177.5 cm x 136.5 cm 206.4 cm x 132.4 cm 

Przekątna obszaru roboczego 198.12 cm (78") 223.52 cm (88") 

Format 4:3 16:10 

Waga 25.0 kg 27.8 kg 

Łączność z komputerem USB 

Technologia Pozycjonowanie w podczerwieni (obsługa palcem lub pisakiem). 

Czułość zbliżeniowa Mniej niż 0.5 cm od powierzchni tablicy. 

Rozdzielczość 32,000 x 32,000 

Powierzchnia tablicy 

 nie powodująca refleksów 

 przystosowana do pisania markerami sucho ścieralnymi 

 umożliwiająca przyczepianie magnesów 

Wspierane systemy operacyjne 

 Windows 

 Mac 

 Linux 

Gesty 

Tablica rozpoznaje gesty (takie jak: obracanie, przesuwanie, powiększanie). 
Funkcja dostępna jest tylko w Windows 7 i 8. Nie jest wspierana przez 

Windowsa XP, Vista, OS X, Linuxa. 

Wielodotyk Tablica pozwala na pracę 6 osób równocześnie. 

Zawartość opakowania 

 Tablica Touch Board Plus 

 Cztery pisaki Touch Board 

 Instrukcja w języku angielskim 

 Płyty z oprogramowaniem 

 Kabel USB 

 Zestaw umożliwiający zamontowanie tablicy na ścianie 

Gwarancja 2 lata 

Certyfikaty CE, RoHS, WEEE 

Akcesoria opcjonalne Komunikacja radiowa 

Rozmiar opakowania 190.5 cm x 149.9 cm x 10.2 cm 218.4 cm x 144.8 cm x 10.2 cm 

Waga z opakowaniem 40,2 kg 42,7 kg 

Temperatury pracy i przechowywania 

tablicy 

 Temperatura pracy 5° to 46°C 

 Temperatura przechowywania -40° to 70° C 

 


