
www.2x3.eu

Tablica interaktywna 2x3 ésprit DUAL Touch 
Opis    2x3 Art. Nr: TIWEDT

Charakterystyka: najnowsza tablica interaktywna produkcji firmy 2x3 SA. Zastosowana nowa technologia optyczna pozwala 

na obsługę multigestów (między innymi zoomowania, rotacji, a także przewijania). Urządzenie działa w standardzie Plug&Play 

– pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem),

minimum elektroniki, doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy 

suchościeralnej to główne cechy naszego produktu pozwalające na prowadzenie zajęć w sposób interesujący i dynamiczny. 

Tablica dedykowana jest komputerom z systemem Windows XP, Windows 7 oraz Windows 8 (system Windows XP nie posiada 

w standardzie możliwości obsługi multigestów). Do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwalające m. in. na: rysowanie,  

transformacje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itp.

Zestaw zawiera: tablicę, wskaźnik, kabel USB 4,5 m, sterownik z oprogramowaniem na płycie CD oraz instrukcję.

Gwarancja: 3 lata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Tablica interaktywna 2x3 ésprit DUAL Touch

2x3 Art. Nr TIWEDT50 TIWEDT80 TIWEDT100

Wymiary całkowite (A x B [cm] 111,7×81,5 174,5×123,3 205×148,2

Obszar roboczy (W x H) [cm] 103×75 168×114,6 198,5×139,5

Przekątna D 50’’ 80’’ 100’’

Rozdzielczość 32767x32767

Grubość [cm] 4,5

Powierzchnia ceramiczna

Właściwości powierzchni suchościeralna, magnetyczna

Technologia optyczna

Kolor ramy srebrny

Sposób obsługi za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

Rekomendowane
parametry
PC

Microsoft 
Windows

• procesor Intel Core 2
• 2048 MB pamięci RAM

• Windows XP SP3,  Windows 7 lub Windows 8 
• 650 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji

• CD-ROM 
• karta graficzna XVGA (1024×768) 

• karta dźwiękowa / głośniki / mikrofon
• Adobe Flash Player, wersja 9.0 lub wyższa 
• Microsoft .NET Framework 3.0 lub wyżej 

Kominikacja z komputerem USB

Gwarancja 3 lata
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