
 

INTERWRITE 

   DUALBOARD 
                                                         Učíme spolu. 

Zaujměte studenty a doveďte 
jejich zapojení a jejich studijní 
výkon na úplně novou úroveň.  

Kde jiné tabule mohou být ovládány 
a popisovány pouze jednou osobou, 
nový Interwrite DualBoard 
umožňuje spolupráci dvou žáků.  
Učitelé a žáci mohou spolupracovat 
použitím interaktivních per.  

Obohaťte vaší fantazií 
vyučování a pozvedněte 
výkony studentů. 

Interwrite Board a DualBoard 
nově nabízí učitelů a studentům 
jedinečnou možnost vzájemně 
reagovat a spolupracovat ve výuce. 

 

Představte si Vaše nové 
možnosti! 

 

Předvádíme novinku:  

Interwrite DualBoard  

TABULI BUDOUCNOSTI 
S PODPOROU 
SOUČASNÉHO VSTUPU 
VÍCE PER 



 

INTERWRITE 

 DUALBOARD 
Specifikace a vlastnosti  

Hlavní přednost:  
 

• Vstup více per umožňuje dvěma účastníkům, 
nebo týmům pracovat současně na jedné tabuli.  

 

Další klíčové vlastnosti: 
 

• Odolná konstrukce vhodná do třídy 
• Funguje i jako běžná bílá tabule, můžete na ni 

psát popisovači 
• Jednoduše zachytí vaše poznámky i bez použití 

projektoru 
• Dostupná jak v normální (4:3), tak v širokoúhlé 

variantě (16:9) 
• Interaktivní pera plně zastoupí všechny funkce 

myši 
• Umožňuje různé druhy uchycení: pevná montáž 

na zeď, pojízdný stojan, vertikálně posuvný 
systém i s doplněním o běžné bílé tabule (křídla) 

• Propracovaný a přitom intuitivní software 
Interwrite Workspace v ceně 

 
INTERWRITE WORKSPACE 8 
umožňuje současný vstup až              
9 uživatelů. Umožňuje studentům       
a učitelům: 
 

• přístup, popis, zvýrazňování, upravování, 
využívání a manipulaci s digitálním obsahem 
prakticky z jakéhokoli programu nebo zdroje 

• oživit své hodiny pomocí rozsáhlé Interwrite 
galerie 

 

Technologie Elektromagnetické pero 

Rozlišení 
4,096 bodů (čar) na palec, výstup 
1000 čar na palec (39,4 čar na 
mm) 

Snímací frekvence 250 čar za sekundu 

Detekce pera Méně než 0,5 mm nad povrchem 

Rozhraní USB, RS232, RF COM 

Software ovladače 
Windows (XP nebo Vista),         
Max OS X                               
Linux  

Operační teplota 5°až 46°C 

Skladovací teplota -40°až 70°C 

Záruka 36 měsíců 

Model Aktivní 
plocha 

Poměr 
stran 

Šířka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost 
kg 

Připojení 

1260 60“ 4:3 138 107 11,4 USB, RF 
RS232 

1277 77,5“ 4:3 174 134 17,7 USB, RF 
RS232 

1285 85“ 16:9 205 123 19,6 USB, RF 
RS232 

1295 95“ 16:9 227 134 23,5 USB, RF 
RS232 

 

SPECIFIKACE DualBoard

MODELY DualBoard

Interwrite přináší bohatší, na studenta více orientovaný, nový 
výukový přístup. 

Navštivte nás na http://www.einstruction.com/products/interactive_teaching/dualboard/index.html nebo 
zavolejte a zeptejte se, jak vám může Interwrite DualBoard pomoci ve vaší třídě. 

Kontakt: DATA-VIDEO-MEDIA S.R.O., Cílkova 640/ 22, 142 00 Praha 4- Kamýk, 

tel.: 241 470 258, 603 145 766, 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz 


