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Tablica interaktywna Lihe Board ET 81 
 

Parametry 
 

Zdjęcie produktu 

 

 
Przekątna tablicy 81” (przybliżony wymiar zewnętrzny) 

Wymiary Obszar roboczy: 1617 mm x 1167 mm, przekątna 1994 mm (powyżej 78”) 

Wymiary zewnętrzne: 1687 mm x 1237  mm 

Format tablicy 4:3 

Technologia elektromagnetyczna 

Sposób obsługi 

  

Za pomocą piórka zasilanego baterią 

obsługa lewego i prawego przycisku myszy bez konieczności przełączania trybu kursora, wprost z obszaru 

roboczego, prawy przycisk myszy w piórku 

Sposób podłączenia Do komputera przez port USB, do tablicy przez RJ45 (nawet do 50 metrów), zasilanie tylko z komputera 

Pobór prądu Poniżej 5 W 

Waga tablicy 32,5 kg 

Powierzchnia matowa, odporna na uszkodzenia, specjalna powłoka umożliwiająca wykorzystywanie jak zwykłą tablicę sucho-

ścieralną 

Rozdzielczość 30 000 x 20 000, dokładność +/- 2 mm 

Prędkość śledzenia              4 m / sek. 

Dołączone akcesoria dwa piórka, centralny kontroler, zestaw do montażu na ścianie, kabel USB (1 m), kabel sieciowy 5 m, płyta z 

oprogramowaniem i sterownikami, instrukcja 

Inne funkcje 18 przycisków skrótów z każdej strony tablicy do najczęściej używanych funkcji (np. dalej/wstecz, zmiana koloru, 

gumka, lupa, kalibracja, zmiana funkcji kursora – pisak/kursor), dla 4 klawiszy możliwość spersonalizowania 

funkcji, przyciski skrótów niezależne od oprogramowania tablicy (ich obsługa jest wbudowana w sterownik) 

kalibracja od 4 do 16 punktów kontrolnych 

Wsparcie systemów 

operacyjnych 
Windows XP/2003/Vista/7 

Certyfikaty CE, ISO 9001 dla producenta, ROHS 

Gwarancja 36 miesięcy (nie dotyczy baterii w piórkach) z możliwością przedłużenia i realizacji on-site 

Załączone 

oprogramowanie 

(ogólna 

charakterystyka) 

Oprogramowanie umożliwia wstawianie do lekcji plików audio, wideo oraz flash 

Oprogramowanie posiada funkcję paska bocznego zawierającego te same funkcje przycisków skrótów co przyciski 

na bokach tablicy 

Oprogramowanie ma możliwość integracji z systemem szybkiej odpowiedzi tego samego producenta 

Oprogramowanie pozwala na stworzenie nieograniczonej ilości stron o nieograniczonej wielkości 

Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie dowolnego, w tym spersonalizowanego, tła 

Oprogramowanie zawiera narzędzia do rysowania podstawowych figur geometrycznych oraz narzędzia tematyczne 

linijka, ekierka, stoper oraz materiały ułatwiające przygotowanie lekcji z chemii, fizyki oraz matematyki 

Oprogramowanie umożliwia zapis plików w formatach *.ppt, *.pdf, *.exe, *.vbx 

Oprogramowanie umożliwia rejestrowanie obrazu i dźwięku 

Uwagi Tablica produkowana jest z wykorzystaniem komponentów klasy „militarnej”, co gwarantuje jej niezawodność. 

Wysoka responsywność tablicy umożliwia precyzyjną kalibrację i nadzwyczajną dokładność (wsparcie pisma 

odręcznego bez względu na prędkość ruchu).  

Prosta konstrukcja modułowa, pozwalająca przeprowadzać konserwacje bez konieczności demontażu tablicy. 

 


