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Vergeleken met traditionele whiteboards biedt het i3BOARD diverse unieke functies. Naast herkenning 
van stylus- en vingeraanraking maakt de precieze en betrouwbare V-Sense touch-technologie 
interactie met meerdere gebruikers en 20 gelijktijdige aanrakingen mogelijk. 

Het zeer smalle aluminium frame geeft het i3BOARD een slank uiterlijk en vereenvoudigt het
onderhoud, waardoor de totale eigendomskosten op de lange termijn lager zijn.

iNTERACTIEF
 • Touch-herkenning: vinger, stylus, of een andere pen of 
    vingervormig object
 • Hoge reactiesnelheid
 • i3DUO oppervlak: het geoptimaliseerde whiteboard-oppervlak met 
superieure      projectie en schrijf- en droogwiscapaciteit.

iNSPIREREND
 • Breedbeeld 100 inch (254 cm) whiteboard-oppervlak
 • Max. 20 aanraakpunten
 • Zeer smal frame van 24 mm
 • Platform-onafhankelijk, past perfect bij elke educatieve software

iNTEGRATIE
 • Eenvoudig onderhoud
 • Standaard wandbevestiging meegeleverd
 • Stofbestendige V-Sense touch-technologie
 • Levenslange garantie op keramisch-stalen oppervlak
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Modelnaam i3BOARD 10005 DUO

Formaat 100” (254 cm)

Beeldverhouding 16 : 9

Fysiek
Specificaties

Afmetingen i3BOARD 2200 x 1235 x 37 mm - 86,6” x 48,6” x 1,5” (BxHxD)

Afmetingen actief oppervlak 2152 x 1186 mm - 84,7” x 46,7” (BxH)

Schrijfoppervlak

i3 Duo oppervlak
Het geoptimaliseerde whiteboard-oppervlak met superieure projectie en 
schrijf- en droogwiscapaciteit. Minimale hotspot, minder reflecties van omge-
vingslicht en minimale duplicatie

Touch-technologie V-SenseFC Multi-touch

Touch-bediening Elk ondoorzichtig object, o.a. vinger, stylus...

Aanraakpunt 20 gelijktijdige aanrakingen (afh. van besturingssysteem)

Resolutie  32767×32767

Kleur rand Zwart

Voeding USB

Installatiemethode  Wandbevestiging meegeleverd

Netto gewicht TBD

Gewicht incl. verpakking TBD

Afmetingen verpakking 2315 x 1355 x 120 mm (BxHxD)

Temperatuur, gebruik  -15 ~ 50 °C     

Luchtvochtigheid, gebruik 20 ~ 90 %

Temperatuur, bewaren  -40 ~ 50 °C

Luchtvochtigheid, bewaren 10 ~ 95 %

Stroomverbruik ≤ 350 mA

Aanbevolen
computer-

configuratie

CPU > 3,4 GHz X86

RAM > 4 G

Vaste schijf > 100 G

Interface USB 2.0 of hoger

Schermresolutie 1280 x 720
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ERKENDE DISTRIBUTEUR

  i3HAWM
  in hoogte verstelbaar wandmontagesysteem

  
  i3ADD-ON whiteboard-uitbreidingen
  whiteboard-vleugels voor extra schrijfoppervlak

 i3COMPUTER
 Compact 24/7 PC

 i3SPEAKERS
 actief luidsprekersysteem

 i3PROJECTOR
 Lamp- of laserprojectoren

Accessoires
Standaard accessoires USB-kabel, pennen, pennenbakje

Aantekeningen software i3LEARNHUB Free licentie - registreren op i3learnhub.com

Garantie
Standaard  3 jaar

na registratie 5 jaar

TECHNISCHE TEKENING
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