Projetado para Educação
O Painel com caneta interativa se integra perfeitamente em qualquer ambiente de ensino existente, com seu
tamanho e design atraente de baixo perfil. Convenientemente colocado sobre uma mesa ou estante, o brilhante
painel de 19 " oferece mais espaço de trabalho e uma imagem nítida com resolução WXGA + que funciona bem
com projetores LCD de alta resolução.

Seja Criativo
Maximizar a criatividade em cada aluno com o StarBoard T-19WX, um painel LCD wide de caneta com a
funcionalidade completa de um quadro interativo. Entregar lições interativas e escrever notas digitais no visor,
enquanto seus alunos olham o mesmo visual projetada uma grande tela na frente da sala de aula.
Maximize a criatividade em cada aluno com o StarBoard T-19WX, um painel LCD com todas as funcionalidades
de uma lousa digital. Apresente aulas interativas e escreva na imagem, enquanto os seus alunos visualizam o
conteúdo projetado em uma tela grande na frente da sala.

Projetado para Ambientes de negócios
O T-19WX se integra de forma única em qualquer estilo de apresentação com o seu tamanho atrativo e desenho
simples. Convenientemente localizado em uma mesa ou púpito ,o monitor 19 ioferece mais espaço de
visualização e imagem mais nítida com resolução WXGA+ que trabalha bem com projectores LCD de altaresolução.

Apresentações Interativas
O StarBoard T-19WX oferece todas as funcionalidades de uma lousa digital através de uma tela wide de 19
polegadas. Permite controlar os programas e aplicativos do computador e realizar anotações na tela, enquanto
a sua audiência visualiza as mesmas notas projetadas em uma tela grande.

“Com os sistemas StarBoard nas mãos, as habilidades se tornam mais
excitantes do que nunca para ensinar ... o futuro certamente parece
promissor .”
– Mike Poplin, Diretor do Colégio Phoenix.

Recursos
Botões de função
Page up/page down
Liga/Desliga
LCD/Área Ativa
Alto-falantes

Dimensões
MODELO
T-19WX

ÁREA ATIVA
19 polegadas (diagonal)

Benefícios
Business

Education

• 8 botões de funções
• Resolução WXGA+ (1440 x 900)
• Caneta sem fio, 2 botões customizáveis
• Pé com altura ajustável e montagem VESA
• Conector de saída VGA
• Monitor Wide-screen de 19 polegadas LCD
• Importa aquivos do Microsoft Office
• Reconhecimento de escrita à mão
• Variedade de tintas digitais
• Exporta notas para vários formatos de
arquivos
• Bilbioteca de templates e clip arts
• Integração com mecanismos de busca

Tech Specs
Descrição: LCD Interativo por caneta de 19 polegadas. Resolução de vídeo: WXGA+ (1440 x 900 / 16:10), Resolução de coordenadas: 1000 lpi,
Tecnologia de digitalização: Indução eletromagnética, Interface com o PC: USB 1.1 compatível, Caneta: 2 botões-wireless (pilha AAA alcalina),
1,800 horas (uso contínuo),
Dimensões (sem a base): 18.2”(W) x 13.7”(H) x 2.4”(D), Peso: 10.1 lbs. Sistemas Operacionais : Microsoft Windows XP/Vista Mac OS X 10.4,
10.5. Computador requerido para operação, projetor multimídia recomendado para exibir apresentações, mas não inclusos. Para mais
informações visite www.hitachi-soft.com.
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As especificações estão sujeitas à alterações sem prévio aviso .

