Tablica interaktywna QWB379BW

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna
Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
Aktywna powierzchnia tablicy 79"
10 punktów dotyku
Półka interaktywna
Marka Qomo to czołowy producent tablic interaktywnych na świecie i jedna z najbardziej popularnych marek
produktów interaktywnych w polskiej edukacji. Niezawodność, uniwersalność oraz łatwość obsługi sprawia, że
nauczyciele chętnie korzystają z możliwości oferowanych przez produkty Qomo.
Tablica interaktywna Qomo QWB379BW to następca najpopularniejszego modelu Qomo - QWB200-BW. W nowej,
smukłej i aluminiowej ramie zamknięta została suchościeralna, matowa i odporna na uszkodzenia powierzchnia o
przekątnej 79". Wykrywanie dotyku działa w technologii podczerwieni o wysokiej rozdzielczości i szybkiej reakcji,
która pozwala na obsługę tablicy dowolnym wskaźnikiem i obsługuje jednorazowo do 10 punktów dotyku. Tablica
wyposażona jest w znane z tablicy QWB200-BW paski skrótów oraz nową wersję półki interaktywnej, która
obsługuje teraz cztery kolory pisaków, wskaźnik oraz wymazywacz. Do tablicy dołączona jest również nowa wersja
oprogramowania Flow!Works, która posiada nowy przyjazny interfejs oraz wiele dodatkowych funkcji przydatnych
podczas zajęć.
Tablica Qomo QWB379BW to doskonałe połączenie przystępnej ceny oraz najwyższej jakości gwarantowanej
przez markę Qomo.

Zalety tablic Qomo QWB379BW:

&#8226; technologia pozycjonowania w podczerwieni (IR) - szybkie i precyzyjne rejestrowanie do 10 punktów dotyku
&#8226; format obrazu 4:3 - wciąż najpopularniejszy na rynku
&#8226; oprogramowanie Flow!Works Pro w języku polskim - proste w obsłudze i pozwalające na wykorzystanie pełni
potencjału tkwiącego w tablicach Qomo
&#8226; paski skrótów po obu stronach tablicy, pozwalają na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, dzięki

czemu używanie tablicy staje się bardziej intuicyjne
&#8226; półka interaktywna zapewniająca szybki dostęp do czterech kolorów pisaka, gąbki oraz wskaźnika
teleskopowego, który aktywuje funkcję pisaka laserowego w oprogramowaniu Flow!Work Pro
&#8226; zestaw montażowy, który umożliwia sprawną instalację tablicy na ścianie
&#8226; 3-letnia gwarancja z możliwością bezpłatnego przedłużenia do 5 lat, realizowana przez autoryzowany serwis
(gwarancja na powierzchnię w tablicy Qomo QWB379BW wynosi 12 miesięcy)
&#8226; Plug&Play - tablica nie wymaga sterowników do pracy w systemach Windows 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity)

Zapraszamy do pobrania najnowszej wersji oprogramowania wraz ze sterownikami Flow!Works Pro

