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Tablica ActivBoard Touch

Tablica ActivBoard Touch jest dostępna w wersji o współczynniku kształtu obrazu 4:3 i 16:10 (w nominalnych rozmiarach 78 i 
88 cali). Do zestawu dołączone jest oprogramowanie ActivInspire Professional Edition.
Można wybrać pomiędzy klasyczną powierzchnią dwudotykową dla jednego lub dwóch użytkowników lub powierzchnią 
sześciodotykową do interaktywnych zajęć w małych zespołach.*
Tablica ActivBoard Touch jest dostępna w wersjach z powierzchnią suchościeralną lub standardową.

Instalacja

Gwarancja

Pomoc techniczna

Skrzynka ścienna na kable

Głośniki ActivSoundBar

Instalację niniejszego produktu powinien przeprowadzić instalator certyfikowany przez 
firmę Promethean. Użycie komponentów niedostarczonych przez firmę Promethean czy 
niespełniających minimalnych specyfikacji może wpłynąć na sposób pracy i gwarancję. 
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim partnerem firmy Promethean lub 
odwiedź stronę www.PrometheanKB.com. 

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

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

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.

Za pomocą urządzenia ActivSoundBar można uzyskać mocny dźwięk o wysokiej jakości  
w większości sal szkolnych i konferencyjnych. Wejście sygnału za pośrednictwem gniazda 
3,5 mm stereo jack lub podwójnego gniazda RCA. Do zestawu głośników ActivSoundBar 
dołączone są wsporniki montażowe do mocowania go na górnej krawędzi tablicy 
ActivBoard Touch.  

opis

omówienie systemu

podwyższony standard i akcesoria

niniejszy dokument zawiera specyfikację
Serii ActivBoard Touch

Systemy operacyjne Systemy operacyjne Windows XP SP2 i nowsze (32- i 64-bitowe systemy Vista, Windows 7, 
Windows 8/8.1); Mac OSX 10.6–10.8 (Snow Leopard/Lion/Mountain Lion); Linux Ubuntu 12.04 

Wymagania systemowe dotyczące programu ActivInspire Professional można znaleźć  
w karcie specyfikacji programu ActivInspire.

wymagania systemowe
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Tablica ActivBoard Touch

specyfikacje rysunku technicznego

Tablica ActivBoard Touch (78 cali, 4:3)

Tablica ActivBoard Touch (88 cali, 16:10) 
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Tablica ActivBoard Touch

Rozdzielczość

Tempo śledzenia

Tempo wyjściowe

Rozdzielczość rozmiaru obiektu

Czas reakcji (kliknięcie/pierwsze 
kliknięcie)

Czas reakcji (klikanie ciągłe/zapis)

Dokładność położenia

Wprowadzanie informacji  
przez użytkownika

Technologia digitalizacji

Wymagania dotyczące zasilania

Podłączenie do komputera

Powierzchnia tablicy

Temperatura w czasie pracy

Temperatura przechowywania

Lista zawartości opakowania

32768 x 32768

118 cali na sekundę

83 par współrzędnych na sekundę

Średnica > 8 mm

30 ms

12 ms

< 2 mm

Dotykowo lub za pomocą ergonomicznego pisaka (w zestawie)

Podczerwień

Zasilanie USB

USB 2.0

Dostępna w wersji z powierzchnią suchościeralną lub bez niej

0°C do +50°C (32°F do +122°F)

-30°C do +60°C (-22°F do +140°F), wilgotność (bez kondensacji) 0% do 90%

Tablica ActivBoard, 2 pisaki, kabel USB o dł. 5 m (16 stóp), wsporniki do 
montowania na ścianie, wsporniki stanowiska (tylko do wersji 88-calowej), 
przewodnik po instalacji.Przewodnik, Oprogramowanie ActivInspire Personal 
Edition dostępne do pobrania z portalu Promethean Planet  
(dostępne również na płycie DVD za dodatkową opłatą).

Model

Rozmiar nominalny tablicy  
ActivBoard

Kompatybilność stanowiska 
Promethean

Ogólne wymiary

Wymiary obszaru aktywnego

Przekątna obszaru aktywnego

Waga tablicy

Waga brutto

Wymiary opakowania

Tablica ActivBoard Touch  
o współczynniku kształtu obrazu 4:3

78 cali

System mocowania

1685 mm x 1292 mm (66,3 cala x 50,9 cala)

1585 mm x 1189 mm (62,4 cala x 46,8 cala)

1981 mm (78,02 cala)

16,5 kg (36,4 funta)

24 kg (52,9 funta)

1830 mm x 1400 mm x 100 mm  
(72 cale x 55,1 cala x 3,9 cala)

specyfikacja tablicy activboard według modelu

specyfikacja ogólna tablicy activboard

Tablica ActivBoard Touch  
o współczynniku kształtu obrazu 16:10

88 cali

System mocowania, stały, regulowany, 
mobilny

2006 mm x 1292 mm (78,9 cala x 50,9 cala)

1902 mm x 1189 mm (74,9 cala x 46,8 cala)

2243 mm (88,31 cala)

19,6 kg (43,2 funta)

29,7 kg (65,5 funta)

2148 mm x 1422 mm x 100 mm  
(84,6 cala x 55,6 cala x 3,9 cala) 


