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Модерно
Интерактивно
Обучение

Здравата интерактивна дъска
Интерактивната бяла дъска Classboard се отличава със своето високо качество и
дълготрайност. Алуминиевият гръб на дъската е неогъваем, като осигурява сила и
здравина, а покритата с висококачествен твърд полиестер предна повърхност е
издържлива и устойчива на удар.
Висока точност и прецизност
Използвайки напреднала технология,
прецизност и точност при работа.
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Ергономичност и многофункционалност

учебно

Classboard прави комуникацията между учители и ученици по-ефективна, а
учебния процес - по-интересен чрез следните характеристики: вградени бързи
бутони (HIKey), съвместимост за писане върху всички програми и софтуери (CI),
разпознаване на ръкописен текст, заснемане на екрана и различни видео функции.

Classboard

Дъската се захранва директно от компютър чрез USB кабел, като се избягва
необходимостта от захранващ адаптер и се осигурява по-безопасна работна среда.
Classboard е многофункционална, тъй като може да бъде използвана и като
обикновена дъска, позволяваща употребата на маркери за бяла дъска (изтриващи
се). В допълнение - специалното антирефлексно покритие минимизира
отраженията, като осигурява комфорт и здраве за очите на ученици и учители.
Бързо и лесно създаване на интерактивен урок
Интерактивната бяла дъска е придружена от софтуер за създаване на интерактивно
учебно съдържание. Софтуерът Classbook предлага лесни за използване
инструменти, които помагат на учителя да създава ефективни интерактивни уроци,
осигуряващи на учениците необходимите визуални средства, за да разбират
абстрактни понятия.
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участие в рамките на учебния
час по всеки учебен предмет.
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Ключови характеристики
•

Висока прецизност

•

Touch sensing технология

•

Удароустойчива повърхност

•

Използване на маркери

Classbook софтуер
Всяка
дъска
е
придружена
от
интерактивния софтуер Classbook,
който помага на учителите бързо да
създават
интерактивно
учебно
съдържание. Софтуерът Classbook е
съвместим с PowerPoint, Word, Excel и
всеки друг образователен софтуер,
използван в класната стая.

Основни Характеристики
•

Размер на активната повърхността: 159 см x 119 см, 78.2" диагонал

•

Touch sensing технология (възможност за работа с пръст)

•

Резолюция 8192 x 8192 пиксели

•

Скорост 240 кадъра в секунда

•

Високо качество на изображението

•

Устойчива на удар повърхност

•

6 вградени бързи бутона

•

USB връзка

•

Общи размери: 166 см x 127 см x 1.8 см

•

Тегло: 21 кг

•

Включени аксесоари

Classbook улеснява работата на
учителите при създаването на задачи,
упражнения и тестове, а учебният час
се превръща във вълнуващо и
запомнящо
се
преживяване
за
учениците.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o

Софтуер за създаване на интерактивно учебно съдържание

o

USB кабел – 10 м

o

Закачалка за стена

•

o

2 писалки

•

o

Маркери

o

Гъба

•

CI Технология
Електронна завеса
Електронна лупа
Разширен контрол върху
обектите
Заснемане на видеокадър
Вграден плейър
Звук
Разпознаване на фигури
Разпознаване на символи
Комплект от геометрични
пособия
Видео записване на
извършени действия
Импортиране и експортиране
на офис приложения
Съвместимост с Windows и
Linux
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