Лесна употреба!
Включвате и
работите!

Преносима интерактивна дъска Dr. Board DB-02C
Превръща обикновената бяла дъска в интерактивна за по-малко от минута!

Гъвкава работна площ в
зависимост от нуждите Ви!

Работи върху бяла дъска,
LCD дисплей или равна стена
като се разполага отгоре,
вляво или вдясно.
Изключително гладко писане

Малка и лека, в удобна
опаковка за съхранение и
транспортиране.

Основни предимства:
» Компактен размер, удобна за пренасяне и лесна за употеба
» Изключително опростена инсталация и настройка—закрепва се чрез магнит към магнитна бяла

дъска или към метална монтажна планка, залепена чрез устойчиви двойнозалепящи ленти на 3М за
рамката на обикновена бяла дъска, LDC дисплей или дори стена. Може да се позиционира вляво,
вдясно или отгоре спрямо прожекционната повърхност в зависимост от предпочитанията Ви
» Бутон за калибриране на станцията и само 4 калибрационни точки, гарантиращи прецизно
позициониране на курсора
» Стабилно закрепване към работната повърхност, не се налага рекалибриране по време на
работа
» 3 монтажни планки в комплектацията за удобна употреба на интерактивната дъска в различни
кабинети
» Гладко писане без прекъсване и забавяне и без изкривяване на линиите
» Интелигентно управление—пести батерията и изключва писалката и станцията автоматично,
ако не се работи с тях повече от 30 секунди. При натискане на върха на писалката еднократно, те се
връщат веднага в активен режим.
» “Зелен драйвер” - без необходимост от инсталация и независим от операционната система

Технически параметри:
Модел:

DB-02C

Технология:

Ултразвукова и инфрачервена

Размери на станцията:

220 x 33 x12.5 мм.

Активна площ:

40" ~ 100"

Резолюция:

12800:9600

Тегло:

0.8 кг. бруто, тегло на стилуса: 28 гр.

Работна честота:

60-90 Hz

Калибрация:

4 точки ръчно

Софтуер:

Dr. Board Fairy

Поддържани ОС:

Windows 7/8/10

Пишещи средства:

Ултразвуков стилус

Входове/изходи:

USB 1.1/2.0 mini B

Гаранция:

24 месеца за станцията;
6 месеца за ултразвуковия стилус

Свързване:

Стандартна комплектация: станция, ултразвуков стилус, батерия ААА за стилуса, USB кабел 5м., 3 броя
метални монтажни планки, 5 резервни връхчета за стилуса, CD медия с драйвер, интерактивен софтуер и
ръководства на потребителя.

Интерактивен софтуер Dr. Board Fairy
Мощен и интуитивен интерактивен софтуер с множество полезни и интересни функции. Всички инструменти
са обозначени със стилизирани графични икони и при преминаване над тях, се изобразява и наименованието
или функцията им. Голямото разнообразие от инструменти и богатата библиотека с графични материали,
разпределени в различни категории, подпомагат създаването на атрактивни и запомнящи се презентации в
различни области на науката и живота.

» Позволява да вмъквате всички видове
файлове като PPT, Word, Excel и т.н.
» Позволява да записвате всички движения
по дъската заедно със звук и да ги запазите като
AVI файл.
Геометрични фиргури
Фенерче
» Можете да запазите презентациите си в
Писалка
различни формати— PPT, PDF, JPG и т.н.
Библиотека
» Библиотеката разполага с над 5000
картинки
» Позволява да се вмъква видео
Магическа
» Разполага с инструменти за разпознаване
писалка
Вмъкване на
Запис на
на ръкописен текст и рисувани форми.
Word/Excel/PPT
видео
» Преведен изцяло на български език!
Лупа

За контакти: АТЛАСКОМ ООД, тел.: 0700 10 987, e-mail: office@atlascom.bg

