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Tablica ActivBoard 300 Pro

Tablica ActivBoard seria 300 Pro

niniejszy dokument zawiera specyfikację

Tablica ActivBoard 300 Pro

Tablica ActivBoard 300 Pro z pisakiem dla dwóch użytkowników jest dostępna w wersjach 78'', 87'' oraz 95'' wraz ze zintegrowanymi 
głośnikami oraz wzmacniaczem, jak i oprogramowaniem ActivInspire Professional Edition i Promethean ActivOffice.

opis 

Instalacja 

Gwarancja

Pomoc techniczna

omówienie systemu

Instalacja niniejszego produktu powinna być przeprowadzona przez instalatora 
certyfikowanego przez firmę Promethean. Dostarczone komponenty i określone minimalne 
specyfikacje zostały przetestowane i są wymagane do uzyskania optymalnych wyników. 
Użycie komponentów niedostarczonych przez firmę Promethean czy niespełniających 
minimalnych specyfikacji może wpłynąć na wydajność i gwarancję. Aby uzyskać więcej 
informacji, skontaktuj się ze swoim partnerem firmy Promethean lub odwiedź stronę  
www.PrometheanKB.com.

Informacje na temat ogólnych informacji i warunków gwarancji firmy Promethean zawarte 
są na stronie www.PrometheanWorld.com/Warranty

Pomoc techniczna online dotycząca wszystkich produktów firmy Promethean jest dostępna 
na stronie www.PrometheanKB.com

Bezprzewodowy pakiet  
aktualizacyjny 300

Skrzynka ścienna na kable

Wskaźnik ActivWand 50

Pozwala ActivBoard 300 Pro na bezprzewodowe połączenie z komputerem; obejmuje 
ActivHub (2,4 GHz), PSU (zasilacz) oraz przewodnik szybkiego startu.

Skrzynka łącznościowa z wejściami na 2 w pełni okablowane złącza VGA (do obsługi kanału 
VESA DDC) i wejścia 3,5 mm stereo jack audio, wejście USB-B (do tablicy ActivBoard), złącze 
S-Video, wejścia zespolonego sygnału wizji i wejścia pomocnicze audio jack, wejście Cat 5e 
Ethernet Pozwala na dodatkową elastyczność w czasie instalacji, gdy komputer znajduje się z 
dala od systemu.

Bezprzewodowe urządzenie bez baterii i o przedłużonym dostępie do wejścia tablicy 
ActivBoard — 540 mm (21,2 cala) długości; umożliwia „kliknięcie lewym przyciskiem” 
oraz użycie kursora i aktywowanie, tak jak za pomocą myszki.

podwyższony standard i akcesoria
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Tablica ActivBoard 300 Pro

rysunki techniczne

Tablica ActivBoard 378 Pro

Tablica ActivBoard 387 Pro

Tablica ActivBoard 395 Pro



 SPECYFIKACJE PRODUKTU
INTERAKTYWNY WYŚWIETLACZ

Strona 3
AB300Pro SS  09/14 V1.2 PL

©2014 Promethean Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Promethean Ltd. jest właścicielem wielu znaków towarowych w 
kilku jurysdykcjach na całym świecie. Wszelkie nazwy firm i produktów zostały umieszczone w niniejszym dokumencie wyłącznie 
w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. *Możliwość wprowadzania wielodotykowego i 
obsługi przez wielu użytkowników zależą od używanego systemu operacyjnego i oprogramowania. Wszystkie wagi i wymiary są 
wartościami przybliżonymi. Specyfikacja produktu może się zmienić bez powiadomienia. 
www.PrometheanWorld.com

Tablica ActivBoard 300 Pro

Rozdzielczość wewnętrzna

Rozdzielczość wyjściowa

Tempo śledzenia

Tempo wyjściowe

Wprowadzanie informacji przez 
użytkownika 

Technologia digitalizacji

Wymagania dotyczące zasilania

Podłączenie do komputera

Powierzchnia ekranu

Świadectwa

Temperatura w czasie pracy

Temperatura przechowywania

Wilgoć w miejscu  
przechowywania

Funkcjonalność dla dwóch  
użytkowników

Zintegrowany dźwięk na USB

Lista zawartości opakowania

2730 punktów (linii) na cal

200 punktów (linii) na cal

200 cali na sekundę, co zapewnia szybką reakcję na komendy pisaka

120 par współrzędnych na sekundę

Bezprzewodowy pisak bez baterii, z włącznikiem końcówki oraz włącznikiem bocznym, 
zapewniający pełną funkcjonalność myszki (ActivPen)

Pasywna elektromagnetyczna

Sieć zasilania; zasilacz 18V

USB 2.0 — dostarczony 1 kabel danych USB długości 5 m

Melamina dająca niewielki błysk

UL, CE, FCC

0°C do +50°C (14°F do 122°F)

-20°C do +70°C (-4°F do 158°F)

0% do 90% (bez stanu kondensacji)

Dołączone 2 pisaki ActivPen dla instruktorów i 2 dla uczestników

Dwa zintegrowane głośniki i wzmacniacz (ze sterowaniem, wejściem i wyjściem)

Tablica ActivBoard, 2 pisaki ActivPen dla instruktorów, 2 pisaki ActivPen dla uczestników, 
1 AMP PSU, podpory do montażu na ścianie, przewodnik po instalacji, dostęp do 
oprogramowania ActivInspire Professional Edition i Promethean ActivOffice poprzez 
pobieranie (oprogramowanie ActivInspire Professional Edition jest również dostępne na 
życzenie na DVD)

specyfikacja ogólna tablicy activboard

Wejście do zasilacza

Sterowanie

Reakcja na częstotliwość 
wzmacniacza

Dźwięk na USB

Łączność — wejścia (4)

Łączność — wyjścia (2)

Wymagania dotyczące zasilania

20W na kanał RMS (<1% zniekształcenia)

Głośność, basy, wysokie tony, wł./wył.

40Hz do 18kHz +/-3dB (przy 1W)

Dźwięk na USB obsługiwany przy określonych minimalnych wymaganiach systemowych

Stereo PC, Stereo CD/DVD, wejście pomocnicze Mono, mikrofon podłączony do 
komputera osobistego (PC)

2 Stereo

18 V 3,3 AMP

specyfikacje zintegrowanego dźwięku usb
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Tablica ActivBoard 300 Pro

Systemy operacyjne 

Komputer osobisty PC

Komputer Mac

Windows XP SP2 i wyższe (XP/Vista/7); Mac OSX 10.4.11 — 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard); 
Linux Ubuntu 9.04, 9.10; Debian  

procesor Pentium 4 — 1 GHz (800 MHz dla systemu Vista), 512 MB pamięci RAM, rozdzielczość 
1024x768, 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

procesory Macintosh Intel (uniwersalny plik binarny), 512 MB pamięci RAM, rozdzielczość 1024x768, 
3,0 GB wolnego miejsca na dysku

minimalne wymagania systemowe

specyfikacja tablicy activboard według modelu

Model

Rozmiar ActivBoard

Rozdzielczość

Formaty ekranu

Ogólne wymiary 

Wymiary obszaru  
aktywnego

Przekątna obszaru  
aktywnego

Przekątna obrazu  
rzeczywistego

Waga tablicy

Waga brutto

Wymiary opakowania

Tablica ActivBoard 378 Pro

78 cali

12800 x 9200

4:3

1868 mm x 1329 mm  
(73,5 cala x 52,3 cala)

1628 mm x 1175 mm  
(64 cale x 46 cali)

2000 mm (78,7 cala)

1958 mm (77,1 cala)

28 kg (61,7 funta)

43 kg (94,7 funta)

2025 mm x 1500 mm x 110 mm 
(79,9 cala x 59 cali x 4,3 cala)

Tablica ActivBoard 387 Pro

87 cali

14600 x 9200

16:10

2105 mm x 1329 mm  
(82,9 cala x 52,3 cala)

1865 mm x 1175 mm  
(73 cale x 46 cali)

2196 mm (86,5 cala)

2193 mm (86,4 cala)

31 kg (68,3 funta)

47 kg (103,6 funta)

2270 mm x 1500 mm x 110 mm 
(89,4 cala x 59 cali x 4,3 cala)

Tablica ActivBoard 395 Pro

95 cali

17200 x 9200

16:9

2412 mm x 1329 mm  
(95 cali x 52 cale)

2172 mm x 1175 mm  
(86 cali x 46 cali)

2462 mm (96,9 cala)

2397 mm (94,4 cala)

35 kg (77,1 funta)

52 kg (114,6 funta)

2570 mm x 1500 mm x 110 mm 
(101,1 cala x 59 cali x 4,3 cala)


