interaja o wt-1 wireless
tablet com a sua lousa
starboard
O StarBoard WT-1 é um tablet leve que se conecta sem fio ao
seu computador em até 30 metros de distância. Ao combinar
o poder do Hitachi StarBoard Software com o tablet sem fio
WT-1, você pode facilmente adicionar interatividade e
funcionalidade de anotação para o seu monitor ou imagem
projetada. A caneta sem fio possui dois botões que podem ser
personalizados para cada usuário.

características do produto
• Área ativa de trabalho em 10" na diagonal
• Até 16 horas de operação sem fio
• Caneta sem fio com 2 botões personalizáveis
• 16 botões de atalho do software
• Painel indicador LCD Built-in
• Emparelhamento de até 7 tablets sem fio
• StarBoard Software incluído com a compra

Para mais informações, por favor visite:
www.lanabello.com.br
Tel.: 11 3051.4300
3051.4400

WT-1 ESPECIFICAÇÕES
Nome do modelo

WT-1

Métodos de entrada

Indução electromagnética

Interface para computador

USB 1.1

Método sem fio

2.4G Hz RF (até 9,14m)

Tamanho da área ativa

20,32cm(L) x 15,24cm(A)

Dimensões

26,42cm(C) x 27,69(A) x 2,29(L)

Peso

590g

Velocidade de rastreamento

120 pontos

Coordenar resolução

2000 lpi

Botões de função

16

Tecla de atalho

Subir/ Descer página

Fonte de alimentação

Recarregável via USB

Tipo de bateria

Recarregável Li-ion (tablet); AAA x 1 (caneta)

Vida útil da bateria

Aprox. 2 anos (tablet); 1.680 horas (caneta)

Tempo de uso da bateria

16 horas (uso contínuo)

Proximidade da caneta

1,02cm
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Distribuidor Autorizado

Hitachi Solutions America, Ltd.

StarBoard Division Brasil
StarBoard® é uma marca registrada da
Hitachi Solutions, Ltd. nos EUA e outros
países. As especificações estão sujeitas a
alteração sem aviso prévio. Computador e
projetor são necessários. Itens não inclusos.

www.lanabello.com.br
Tel.: (11) 3051.4300
3051.4400

