
”
Nauczyciele, którzy wykorzystują w swojej pracy 
tablice Turning Technologies, nie wyobrażają sobie już 
pracy bez nich, chociaż na początku musieli zmienić 
sposób prowadzenia zajęć.

Małgorzata Jaśkiewicz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie

Pisak INTERWRITE 
to narzędzie wspierające kształtowanie 
prawidłowych nawyków związanych 
z pisaniem u dzieci. Wykształca 
u dziecka prawidłowy chwyt i uczy 
prowadzenia narzędzia pisarskiego. 
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Elektromagnetyczna tablica interaktywna

Specyfikacja techniczna

Model Interwrite DualBord

Lekcji, Office, Adnotuj nad pulpitem

Windows 7/8/10, Mac OS X, Linux

Elektromagnetyczna pasywna

USB, Komunikacja radiowa RF (opcjonalnie)

wewnętrzna - 4096 punktów (linii na cal),
wyjściowa - 1000 linii na cal (394 linii na cm)

do 0,2 cala (5,08 mm)

do 250 cali (6,35 m) na sekundę

EMC, RoHS, WEEE, CE 

Tryb pracy

System

Technologia odczytu współrz.

Komunikacja

Rozdzielczość

Czułość zbliżeniowa

Szybkość odczytu

Certyfikaty

FormatModel
Wymiary 

zewnętrzne
tablicy

Waga
Obszar roboczy

Przekątna Wymiar

200,7 cm (79") 160 x 120,7 cm

226 cm (89") 190,5 x 120,7 cm

1279 4:3

1289 16:10

1297 16:9 246,4 cm (97") 213,4 x 120,7 cm

23 kg

26 kg

28 kg

173,5 x 134 cm

204,5 x 134 cm 

227,3 x 134 cm

Obsługa za pomocą elektronicznych pisakówź
Pisaki z pełną funkcjonalnością myszki komputerowejź
Jednoczesna praca dwóch osób na tablicyź
Wyjątkowa precyzja działania na tablicyź
Odporność na uszkodzenia ź
Powierzchnia suchościeralnaź
Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Dysleksjiź
Intuicyjne programy do pracy z tablicą:ź
Workspace i Zrób to sam! Pomocnik nauczyciela

TABLICE INTERAKTYWNE 

Więcej o tablicy interaktywnej DualBoard 
na stronie www.cyfrowa-szkola.pl

http://www.interwrite.pl/index.php?main=product&menu=produkty&product=494&tab=-1


Wymiary zewnętrzne tablicy Waga

177,5 x 136,5cm 25 kg

206,4 x 132,4 cm 27,8 kg

Model

78"

88"

198 cm ( )78" 164 x 123,5 cm

223,5 cm (88") 193,4 x 119,4 cm

FormatModel

78" 4:3

88" 16:10

Obszar roboczy

Przekątna Wymiar

Specyfikacja techniczna

Model Interwrite TouchBoard Plus

Pozycjonowanie w podczerwieni

Palec lub wskaźnik

Windows 7/8/10 Mac OS X, Linux

32 000 x 32 000

Technologia

Metoda pisania

Komunikacja

System operacyjny

Rozdzielczość

EMC, RoHS, WEEE, CE Certyfikaty

USB, Komunikacja radiowa RF (opcjonalnie)

Tablica interaktywna pozycjonowana w podczerwieni

Bardzo wysoka rozdzielczość tablicy zapewniająca dużą

dokładność pracy. 

Intuicyjne programy do pracy z tablicą:

Workspace i Zrób to sam! Pomocnik nauczyciela

Powierznia tablicy: sztywna

suchościeralna  

trwała

magnetyczna

Jednoczesna praca 6-ciu osób na całej powierzchni tablicy

Możliwość podzielenia powierzchni tablicy na 2, 4 lub 6 części 

i przypisanie do każdej z nich jednego punktu dotykowego

Workspace to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie interaktywne do tablic 

DualBoard i Touch Board Plus.  Służy do przygotowywania atrakcyjnych i angażujących lekcji dzięki takim 

możliwościom jak:

 Ukrywanie i pokazywanie elementów na warstwach 

Wycinanie zdjęć z dowolnych materiałów funkcją zrzut ekranu 

Praca do 9 osób na całej lub podzielonej powierzchni - funkcja MultiUser

 Nagrywanie przebiegu lekcji w formacie .avi 

Paleta narzędzi do adnotacji (pisanie, rysowanie itp.) 

Tryb Office - współpraca z aplikacjami z poziomu Workspace

Rozpoznawanie pisma, znaków matematycznych i figur

TABLICE INTERAKTYWNE 

ul. Nowe Sady2 
94-102 Łódź
tel. +48 42 25 03 185

 www.cyfrowa-szkola.pl

Producent Dystrybutor

SYSTEMY INTERAKTYWNE

Dealer

Wszystkie użyte nazwy i znaki graficzne są zastrzeżone przez ich prawnych właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych. 
Agraf sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia.

Więcej o tablicy interaktywnej Touch Board PLUS
na stronie www.cyfrowa-szkola.pl

https://cyfrowa-szkola.pl/kategoria/tablice-interaktywne/tablice-interaktywne-elektromagnetyczne
http://www.interwrite.pl/index.php?main=product&menu=produkty&product=494&tab=-1

