3BOARD
… evoluce interaktivity!

Nejlepší interaktivní
tabule s dokonalým 4K
obrazem

Synergie klasické
a moderní výuky

Doprava, instalace,
zaškolení pedagogů

Jedinečný jas a kontrast obrazu bez
nutnosti zatemňování

Pevné, odolné provedení pro každou
třídu

Oboustranná křídla s magnetickým
a keramickým povrchem 3E
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Integrovaný počítač s Windows 10
a výukovými aplikacemi

Výškově stavitelný stojan

Vhodné řešení pro IROP i OP VVV
projekty

ITveSkole.cz
Velflíkova 4
160 00 Praha 6

skoly@itveskole.cz
800 550 660
www.itveskole.cz

Co obsahuje řešení 3BOARD?

NEJLEPŠÍ INTERAKTIVNÍ TABULE
S DOKONALÝM 4K OBRAZEM

85“ středový díl tabule
200 × 120 cm, 5 mm bezpečnostní kalené odolné sklo, křídou a fixem popisovatelné, antireflexní, vsazené do
hliníkového ochranného rámu.

Boční křídla
120 × 100 cm, 3E keramický povrch, magnetické, křídou i fixe popisovatelné, možnost volby barev: bílá, černá, zelená
i kombinace barev. Připevněné ke středovému dílu tabule tvořící triptych sestavu.

Profesionální 4K displej BenQ ST650K
Rozlišení 4K Ultra HD 3840 × 2160, úhlopříčka obrazu 65“ (164 cm), Direct LED technologie, vestavěné reproduktory
2× 8 W, 450 cd/m2 jas, pozorovací úhly 178°, deklarovaná životnost 30000 hodin, připojení HDMI a VGA.

65“ dotyková kapacitní vrstva
20 dotyků současně, možnost ovládání dotykem i perem, vysoká přesnost rozlišení dotyku, odezva do 5 ms

VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ
STOJAN S PC

Výškově stavitelný stojan
Pevná bezpečná konstrukce pro připevnění středového dílu tabule s 4K obrazovkou, ochranným sklem a bočními
křídly. Možnost nastavení výšky spodní hrany tabule v rozmezí od 60 cm do 130 cm.

Varianta nové PC Dell 3050 m
Intel® Core i3-7100 T, 4 GB DDR4, Windows 10 Pro (64-bit), 500 GB (7.2k rpm), grafická karta Intel® HD 630, WiFi
(AC), Bluetooth, USB 2x 3.0, audio vstup na předním panelu, bezdrátová klávesnice s touchpadem.

Varianta PC FR Dell 790USFF
Intel® i3-2300, 4 GB DDR3, Windows 10 Pro (64-bit), 250 GB HDD, grafická karta Intel® HD Graphics 2000, WiFi (AC),
Bluetooth, 2x USB, audio vstup a výstupu na předním panelu.

Výukové aplikace pro MŠ a ZŠ, Malování, Windows Ink – režim pera na obrazovce, PDF prohlížeč, GIMP – práce
s grafikou a fotografiemi, VLC Player, Movie Maker – tvorba a úprava videí, OneNote – školní sešit pro 21. století,
Kancelářský balík Office 365, Music Maker – tvorba a úprava hudby.

Doprava, instalace a zaškolení
Dodávka do školy zahrnuje prvotní zapnutí, přihlášení do školní sítě, aktualizace, nastavení účtů, ukázka hromadných
instalací a správy. Seznámení pedagogů s ovládáním a možnostmi, jak vybavení ihned využívat ve výuce.
Dvouhodinové školení realizované ve škole, kdy budou pedagogové vedeni, jak využít dodané vybavení, výukové
aplikace a materiály při vzdělávání žáků. Pedagogové získají příklady dobré praxe a tipy do výuky.
Pedagogům bude poskytnuta dlouhodobá metodická i didaktická podpora.

Rozšířená VIP záruka
Záruka na celý komplet včetně příslušenství: 36 měsíců. Online dostupná technická podpora, zajištění svozu v případě
reklamace, reklamace řešená ve zrychleném režimu, podpora při zabezpečeních a aktualizacích aplikací a operačního
systému.

Ověřeno na světové výstavě Bettshow 2018
jako jedna z nejlepších interaktivních tabulí
Kontakt na
autorizovaného
dodavatele:

Změna označení modelů a parametrů vyhrazena.

DOPRAVA, INSTALACE, ŠKOLENÍ

Instalace vyladěné školní image

