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WIELOUŻYTKOWNIKOWA INTERAKCJA
DO 10 JEDNOCZESNYCH DOTKNIĘĆ
W porównaniu do tradycyjnych tablic białych, i3BOARD posiada kilka wyjątkowych właściwości.
Możliwość wykorzystywania zarówno pisaka jak i palca, precyzyjna i niezawodna technologia dotykowa V-Sense pozwala
na interakcję wielu użytkowników.
www.i3-learning.com

i3BOARD
PRECYZJA, SZYBKOŚĆ ORAZ NIEZAWODNOŚĆ TECHNOLOGII 10-DOTYKOWEJ
Wszystkie i3BOARDS wyposażone są w precyzyjne i niezawodne rozwiązanie technologiczne V-Sense. Technologia ta jest szybka
i niezwykle dokładna oraz pozwala na maksymalnie 10 dotknięć jednocześnie. Pisz bezpośrednio palcem, pisakiem lub innym
przedmiotem.

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ
i3 Duo to idealna powierzchnia projekcyjna z minimalnym blaskiem eliminująca oślepiające światło i zmniejszająca zmęczenie wzroku.
Nie ma potrzeby na stałe zaciemniać pomieszczenia, możesz odsłonić rolety, ponieważ powierzchnia ta minimalizuje odbicie.

DOSKONAŁA ZMYWALNOŚĆ NA SUCHO
Podwójna powierzchnia i3 jest doskonale zmywalna na sucho i nie pozostawia śladów ścierania (smużenie). W przypadku przerwy
w zasilaniu lub w sytuacji, kiedy chciałbyś użyd zwykłego markera do białej tablicy, nie ma problemu! i3BOARD idealnie sprawdza się
w mieszanych środowiskach edukacyjnych.

NISKIE CAŁKOWITE KOSZTY EKSPLOATACJI
Technologia dotykowa V-Sense jest odporna na kurz. Ultra wąska rama nie tylko wygląda dobrze, lecz także ułatwia utrzymanie
i obniża łączne koszty eksploatacyjne. Gwarancja długiej żywotności zapewnie świetne spisywanie się stalowych konstrukcji
w trudnych warunkach. Wszystkie i3BOARDS mocowane są na ścianie.

ROZMIAR MA ZNACZENIE
i3 TECHNOLOGIES jako pierwsze wprowadziło na rynek model interaktywnej tablicy 135". Teraz możesz w pełni cieszyd się
z 10- dotykowej powierzchni pracując z różnymi użytkownikami. Bardzo duża powierzchnia do pisania pozwala otworzyć
wiele okien obok siebie, bez utraty widoczności.
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Chcesz dowiedzied się więcej o i3BOARD i pozostałych produktach z zakresu edukacji i3-Technologies? Odwiedź www.i3-learning.com

MODELE
77"

87"

100"

135"

77" - 6 - dotykowy

87" - 6 - dotykowy

100" - 10-dotykowy DUO

135" - 10-dotykowy DUO

87" - 10 - dotykowy DUO

i3BOARD 135” DUO
NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE BIAŁA TABLICA INTERAKTYWNA, PONIEWAŻ ROZMIAR MA
ZNACZENIE!
• Rozmiar ekranu: duża powierzchnia do pisania dla lepszej widoczności bez mrużenia oczu
• Multi-window: otwieraj różne okienka na ekranie obok siebie, bez uszczerbku na widoczności
• Wieloużytkownikowość: prawdziwa współpraca! Podczas pracy z różnymi uczniami na 1 powierzchni możesz w pełni cieszyć
się z właściwości 10-dotykowej powierzchni.

V-SENSE

i3DUO SURFACE

PRECYZYJNA I NIEZAWODNA
TECHNOLOGIA 10 DOTYKOWA

ROZWIAZUJE PROBLEMY Z WIDOCZNOŚCIĄ
I ODBIJANIEM ŚWIATŁA

• Interakcja wielu użytkowników obsługująca do 10 jednoczesnych
dotknięć
• Szybka i niezwykle dokładna.
• Możliwość użytkowania pisaka ORAZ palca

• Możliwośd perfekcyjnego ścierania na sucho bez smug
(częste ślady po mazaniu tablicy).
• Minimalne odbicie, więc nie trzeba ciągle zasłaniad rolet lub
zaciemniad pomieszczenia.
• Idealna powierzchnia wyświetlania o minimalnej jaskrawości,
redukująca hotspoty i zmęczenie wzroku.

135”
SENSE
SENSE

SENSE

i3LEARNHUB
PAKIET NOWEJ GENERACJI OTWARTY NA NAUKĘ
i3LEARNHUB został opracowany przy uwzględnieniu uwag, zgłoszeo i potrzeb zarówno nauczycieli,
jak i uczniów. Dzięki prostemu i łatwemu interfejsowi oferującemu tylko podstawowe informacje,
przypomina tradycyjne narzędzia dydaktyczne.
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Learn more about i3BOARD and the rest of the i3 product line? Visit www.i3-learning.com

SUPER KRÓTKOOGNISKOWY PROJEKTOR
Z LAMPĄ LUB BEZ
i3PROJECTOR to jasno świecące, ultra krótkoogniskowe projektory z mnóstwem funkcji zapewniające bardzo
krótką odległość projekcji we wszystkich rodzajach zastosowań. i3PROJECTOR DLP dostępny jest także z
interaktywnym modułem, więc możesz stosować interaktywnośdć na prawie wszystkich powierzchniach.
Bezlampowy i3PROJECTOR to projektor następnej generacji nie posiadający lampy, który oferuje liczne
ulepszenia w stosunku do poprzednich modeli oraz znacznie niższy całkowity koszt własności.

i3SYNC
BEZPRZEWODOWE NARZĘDZIE DO PREZENTACJI
PLUG & PLAY
i3SYNC PRO pozwala udostępnić ekran w ciągu kilku sekund, bez kabli i bez instalacji. Nie ma znaczenia,
czy używasz komputera stacjonarnego, smartfona, tabletu czy nawet aparatu, i3SYNC działa niezależnie
od systemu operacyjnego i pozwala udostępnienie wideo i audio wysokiej jakości na dużym ekranie na
dowolnym urządzeniu HDMI.

AKCESORIA
i3HAWM
RĘCZNE MOCOWANIE NAŚCIENNE Z REGULOWANĄ
WYSOKOŚCIĄ
Starając się zaoferować Państwu komfortowe i intuicyjne rozwiązanie regulacji ekranu w pionie,
opracowaliśmy i3HAWM, przyjazny dla użytkownika, ergonomiczny, niezawodny i trwały produkt wysokiej
jakości, który pozwala ręcznie przesunąd ekran w górę.

i3ADD-ON
WIELE POWIERZCHNI DO PISANIA
Dzięki modułowi i3ADD-ON z zawiasami można doposażyć tablicę lub wyświetlacz w 2 obracające
się skrzydła zapewniające więcej miejsca na trwały zapis przy pomocy kredy, ścieralnych pisaków lub
mocowanie za pomocą szpilek lub magnesów - w zależności od wyboru powierzchni. Alternatywnie, zamknij
panele boczne w celu ukrycia/pokazania informacji lub ochrony wyświetlacza tablicy interaktywnej lub LCD.

i3CONNECT-AND-GO
PRZEKSZTAŁĆ SWÓJ I3BOARD W ROZWIĄZANIE
PLUG-AND- PLAY
Dodaj pasek technologiczny do twojej i3BOARD i gotowe.
The i3CONNECT-AND-GO obejmuje autonomiczny komputer, ulepszony system dźwiękowy oraz
wszystkie niezbędne połączenia, wszystko to w jednym ładnym zestawie. Nigdy więcej zmagać z kablami,
oddzielnymi systemami itp. i3CONNECT-AND-GO to jedyne rozwiązanie, które w prosty sposób łączy się z
twoim i3BOARD.

i3BOARD
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Technologie i3 łączy 3 zasady będące bazą optymalnego
środowiska nauki:

INTERAKTYWNOŚĆ
INTEGRACJA
INSPIRACJA
NIEKTÓRE Z NASZYCH PRODUKTÓW

i3BOARD

i3LEARNHUB

i3TOUCH

“POŁĄCZ CYFROWE I TRADYCYJNE
NARZĘDZIA W PRAWDZIWE DOŚWIADCZENIE
DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW”

“PLATFORMA OTWARTA NA
WSPÓŁPRACĘ I NAUKĘ”

“NTERESUJĄCA ALTERNATYWA W
STOSUNKU DO TRADYCYJNYCH
TABLIC INTERAKTYWNYCH”

• Łatwa i intuicyjna
• Precyzyjny, szybki i niezawodny multi-dotyk
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• Precyzyjny, szybki i niezawodny multi-dotyk

• Wspaniała widoczność

• W dowolnym czasie, w dowolnym miejscu,
na dowolnym urządzeniu

• Perfekcyjna zmywalnośd na sucho

• Fizyczne rozpoznawanie narzędzia

• Wysoka jakośd dźwięku

• Różne rozmiary do 135”!

• Ogromna biblioteka ćwiczeń i zasobów
lekcyjnych

• Zapewnia mobilnośd w klasie

Learn more about i3BOARD and the rest of the i3 product line? Visit www.i3-learning.com

• Kryształowo czysty obraz

W naszym wysoce usieciowionym świecie logiczne jest to, że środowiska nauki
połączone są ze światem zewnętrznym.
W wyniku tego, tradycyjne środowiska nauki muszą zostad przemienione w
społeczne centrum interakcji i łączności, które w obydwu cyberprzestrzeniach,
zarówno w zakresie urządzeo komputerowych, jak i w przypadku tradycyjnych oraz
cyfrowych narzędzi wykorzystywanych podczas spotkao i nauczania, perfekcyjnie
łączą się ze sobą umożliwiając tym samym optymalną interakcję.

iMO-LEARN

i3LENS

i3LIGHTHOUSE

i3PROJECTOR

“NAUKA W RUCHU”

“TWIZUALIZER MIESZCZĄCY
SIĘ W KIESZENI!”

“AKTYWNE UCZENIE SIĘ
POPRZEZ PRAKTYKĘ”

“TPROJEKTOR NOWEJ GENERACJI”

• Ergonomiczne siedzenie

• Interakcja fizyczna

• Rób zdjęcia odręcznych
notatek, dokumentów,
obiektów,...

• Ucieleśnione uczenie się

• Otwieraj je w i3LEARNHUB

• Dwiczenia fizyczne

• Natychmiast je edytuj i/lub
udostępniaj
• Dostępny na iOS / Android

BEZLAMPOWY

• Projekcja na podłodze

• Ekstremalnie długa żywotność

• Aktywne uczestnictwo

• Jasne obrazy

• Technologia dla najmłodszych

• Niski całkowity koszt własności

• Podąża tam, gdzie ty

• Przyjazny dla środowiska

i3BOARD
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