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Tablica interaktywna 

 Rozmiar powierzchni roboczej co najmniej 75″ 
 Format obrazu 4:3 
 Rodzaj powierzchni - suchościeralna magnetyczna 
 Technologia dotykowa pozycjonowania w podczerwieni 
 10-cio punktowy dotyk, obsługa gestów 
 Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika 
 Technologia dotykowa pozycjonowania w podczerwieni 
 Wytrzymała konstrukcja, aluminiowa rama, uchwyt na pisaki 
 Wysoka rozdzielczość zapewniająca dużą dokładność pracy 
 Pasek skrótów z obu stron tablicy (opcja) z dużymi ikonami – pozwalający  na 

szybki dostęp do najważniejszych funkcji oprogramowania 
 Oprogramowanie TeachInfinity Pro lub równoważne 
 Komunikacja z komputerem – poprzez port USB/HDMI (przewód w zestawie) 

 Opcjonalnie oprogramowanie Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela 
 Wspierane systemy operacyjne Win 7/Win 8/ Win10 (32 bit lub 64 bit) Mac i Linux 

Akcesoria; 

 2 pisaki, 
 uchwyty montażowe, 
 kabel USB 5m, 

 Projektor ultrakrótkoogniskowy z uchwytem: 

 Ultra krótka ogniskowa – obraz 79″ z odległości 0,5 m 
 Żywotność lampy do 7 000 godzin 
 Jasność 3 000 Lumenów 
 Technologia 3LCD  
 Rozdzielczość XGA 1024×768 
 Wymagana jest polska gwarancja producenta, potwierdzona pismem autoryzowanego 

przedstawiciela producenta na terenie Polski, że produkt objęty jest polską gwarancją. 
 Inne wymagania – bez-filtrowa konstrukcja projektora (brak konieczności wymiany 

elementów eksploatacyjnych innych niż lampa), dostępność materiałów 
eksploatacyjnych przez okres co najmniej  60 miesięcy od daty dostawy – 
potwierdzone przez Producenta 

 Fabryczny uchwyt ścienny do projektora producenta projektora, dedykowane do 
zaoferowanego projektora lub uniwersalne, umożliwiające regulację projektora 
odpowiednio do tablicy, uchwyt musi zapewniać zarządzanie koniecznym 
okablowaniem, musi zapewniać możliwość montażu projektora o wadze do 15 kg. 
Waga uchwytu max 6,5 kg. Uchwyt musi umożliwiać regulację pochylenia projektora 
na boki, do przodu i do tyłu a także obracanie w osi pionowej (z możliwością 
precyzyjnej regulacji pokrętłami lub śrubami). 
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 Wymagane okablowanie – przedłużacz zasilania oraz kabel sygnałowy  

 

Aktywne głośniki do tablic interaktywnych 

Podstawowe dane: 

  Moc wyjściowa: 2x20w 
 Wejście mikrofonowe 
 2 wejścia audio 
 USB i gniazdo na kartę SD 
 Częstotliwość 50Hz – 20kHz 
 Rozmiar: 360 (L) x 75 (W) x 73 (D) mm 
 Moc: AC 220V ± 10% / 50Hz 

Wymagania dodatkowe:  
 Montaż zestawu i instalacja niezbędnego oprogramowania w placówce 
 Przeszkolenie nauczycieli z korzystania z zestawu. 


