Pissarres Digitals Interactives

Flow Works
Característiques generals:
 Versions del sistema operatiu Microsoft Windows
(sense cap pèrdua de funcionalitat): XP, Vista
(32/ 64 bits) i 7 (32/64 bits).

 Interactivitat total amb Microsoft Office.

 Pot canviar entre el Marc de Software Interactiu
i l'ambient de treball, sense perdre la sessió.

 Llicències IWB.

 "Notes" en pantalla - Capacitat per a escriure i
anotar en l'escriptori (fins i tot en diferents
formats de vídeo).

 Barra d'eines tipus PowerPoint (seleccionar, tallar,
copiar, enganxar, esborrar, moure).

 Software disponible en més de 30 idiomes, entre
els quals castellà, català, eusquera, portuguès i
anglès.

 Permet d'exportar arxius en format: PDF,
PowerPoint, imatges (gif, jpeg, gif, bmp, tiff),
pàgines web (html).

 Pàgines sense límits, amb la facilitat "d'arrossegar"
(pot desplaçar el contingut per l'escriptori, creant
així espai per a nous continguts).

La nova eRed3

Especificaciones Tècniques
Model

56"

78"

96"

Tecnologia

Infraroigs

Infraroigs

Infraroigs

Sistema tàctil

Llapis digital, retoladors
estàndard o tàctil.

Llapis digital, retoladors
estàndard o tàctil.

Llapis digital, retoladors
estàndard o tàctil.

Resolució

4096X4096

4096X4096

4096X4096

Temps de resposta

Primer punt: 25 ms
Continuat: 8 ms

Primer punt: 25 ms
Continuat: 8 ms

Primer punt: 25 ms
Continuat: 8 ms

Velocitat del cursor

120" / segon (~3ms)

120" / segon (~3ms)

120" / segon (~3ms)

Precisió

2 mm

2 mm

2 mm

Consum

<0.5 W

<0.5 W

<0.5 W

Àrea activa

56"

78"

96"

Port

USB

USB

USB

per a la seva aula

Dimensions (ample x alt)
1300 mm
996 mm

1793 mm
1326 mm

2285 mm
1326 mm

1490 mm

Tecnologia i Resistència

Pes

18 kg

25 kg

40 kg

Drivers

Windows / Linux / Mac OS

Windows / Linux / Mac OS

Windows / Linux / Mac OS

Accessoris

CD-ROM d'instal·lació amb
Flow! Works Software.
Cable USB.
Accessoris de fixació.
Certificat de garantia.

CD-ROM d'instal·lació amb
Flow! Works Software.
Cable USB.
Accessoris de fixació.
Certificat de garantia.

CD-ROM d'instal·lació amb
Flow! Works Software.
Cable USB.
Accessoris de fixació.
Certificat de garantia.

Temperatura (en funcionament)

5ºC a 35ºC (-40 F a 95 F)

5ºC a 35ºC (-40 F a 95 F)

5ºC a 35ºC (-40 F a 95 F)

Humitat (en funcionament)

30% a 90%

30% a 90%

30% a 90%

Garanties

Superfície: Vitalícia.
Components electrònics:
5 anys.

Superfície: Vitalícia.
Components electrònics:
5 anys.

Superfície: Vitalícia.
Components electrònics:
5 anys.

Novetats

La PDI Educaria - Bi Bright, un producte
totalment adaptat a les necessitats reals
dels centres docents.

Plug and Play (no cal instal·lar drivers). Connecteu-hi
només el cable USB, i la pissarra estarà llesta per a fer-se servir.

Es pot fer servir amb qualsevol dispositiu o amb la pròpia mà (és
a dir, tàctil); té la superfície més resistent del mercat, una altíssima
velocitat de traçat, i sobretot, un preu molt competitiu.

Targeta de memòria de 2 GB (incorporada).
Software de calibratge de la pissarra més eficient.

Superfície dacer vitrificat

Nou disseny més integrat, amb marc dalumini negre.

Tecnologia tàctil - infraroigs

També en versió TRIO, que inclou una superfície interactiva i dues
descriptura. El format estès de la ERED3 TRIO proporciona més
espai per treballar, amb tots els avantatges duna pissarra blanca
i una interactiva.

DUAL: pissarra blanca i interactiva

Superfície
Acer vitrificat magnètic, amb
garantia per a tota la vida.
Es pot fer servir com a pissarra
blanca, sense interactivitat, fent
servir retoladors estàndard.
Acabat en mat, reduint els
reflexos al mínim.

Tecnologia
Tàctil per infraroigs. Es pot fer
servir sense necessitat de
dispositius.
Alta velocitat de traçat.
Captura les anotacions amb el
projector desconnectat.

Marc en alumini negre.

Alimentació i connexió amb un
únic cable USB.

Molt fàcil de netejar i mantenir.

Wi-fi.

Garantia

Instal·lació

Formació

Flow! Works software

Superfície: vitalícia.

El nostre equip d'instal·ladors
s'encarregarà de realitzar el tipus
d'instal·lació que millor s'adapti a les
vostres necessitats.

Components electrònics:
5 anys.

Inclou el suport per a instal·lació fixa
en paret.

Sabem que començar a treballar amb
una PDI requereix una formació
totalment adaptada al perfil dels
professors i al projecte educatiu del
centre.

A cada PDI s'inclou gratuïtament, el
software Flow Works. Un avançat
sistema, amb gran quantitat de
funcionalitats, que permet utilitzar la
pissarra des del primer moment, d'una
manera senzilla i intuitiva.

Instal·lació:
1 any.

Possibilitat addicional de suports
manuals i elèctrics.

Canvi immediat de la PDI
en cas de mal funcionament!

Per això, us oferim l'oportunitat de
disposar d'un pla de formació a mida,
perquè podeu potenciar l'ús d'una eina
tan valuosa com una PDI.

En definitiva, el company perfecte per
a poder extreure el màxim rendiment
a la PDI Educaria-Bi Bright.
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Pissarres Digitals Interactives

Flow Works
Característiques generals:
 Versions del sistema operatiu Microsoft Windows
(sense cap pèrdua de funcionalitat): XP, Vista
(32/ 64 bits) i 7 (32/64 bits).

 Interactivitat total amb Microsoft Office.

 Pot canviar entre el Marc de Software Interactiu
i l'ambient de treball, sense perdre la sessió.

 Llicències IWB.

 "Notes" en pantalla - Capacitat per a escriure i
anotar en l'escriptori (fins i tot en diferents
formats de vídeo).

 Barra d'eines tipus PowerPoint (seleccionar, tallar,
copiar, enganxar, esborrar, moure).

 Software disponible en més de 30 idiomes, entre
els quals castellà, català, eusquera, portuguès i
anglès.

 Permet d'exportar arxius en format: PDF,
PowerPoint, imatges (gif, jpeg, gif, bmp, tiff),
pàgines web (html).

 Pàgines sense límits, amb la facilitat "d'arrossegar"
(pot desplaçar el contingut per l'escriptori, creant
així espai per a nous continguts).

La nova eRed3

Especificaciones Tècniques
Model

56"

78"

88"

96"

Tecnologia

Infraroigs

Infraroigs

Infraroigs

Infraroigs

Sistema tàctil

Llapis digital, retoladors
estàndard o tàctil.

Llapis digital, retoladors
estàndard o tàctil.

Llapis digital, retoladors
estàndard o tàctil.

Llapis digital, retoladors
estàndard o tàctil.

Resolució

4096X4096

4096X4096

4096X4096

4096X4096

Temps de resposta

Primer punt: 25 ms
Continuat: 8 ms

Primer punt: 25 ms
Continuat: 8 ms

Primer punt: 25 ms
Continuat: 8 ms

Primer punt: 25 ms
Continuat: 8 ms

Velocitat del cursor

120" / segon (~3ms)

120" / segon (~3ms)

120" / segon (~3ms)

120" / segon (~3ms)

Precisió

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

Consum

<0.5 W

<0.5 W

<0.5 W

<0.5 W

Àrea activa

56"

78"

88"

96"

Port

USB

USB

USB

USB

per a la seva aula

Dimensions (ample x alt)
1300 mm
996 mm

1793 mm

1957 mm

1326 mm

2285 mm
1326 mm

1490 mm

Pes

18 kg

25 kg

30 kg

40 kg

Drivers

Windows / Linux / Mac OS

Windows / Linux / Mac OS

Windows / Linux / Mac OS

Windows / Linux / Mac OS

Accessoris

CD-ROM d'instal·lació amb
Flow! Works Software.
Cable USB.
Accessoris de fixació.
Certificat de garantia.

CD-ROM d'instal·lació amb
Flow! Works Software.
Cable USB.
Accessoris de fixació.
Certificat de garantia.

CD-ROM d'instal·lació amb
Flow! Works Software.
Cable USB.
Accessoris de fixació.
Certificat de garantia.

CD-ROM d'instal·lació amb
Flow! Works Software.
Cable USB.
Accessoris de fixació.
Certificat de garantia.

Temperatura (en funcionament)

5ºC a 35ºC (-40 F a 95 F)

5ºC a 35ºC (-40 F a 95 F)

5ºC a 35ºC (-40 F a 95 F)

5ºC a 35ºC (-40 F a 95 F)

Humitat (en funcionament)

30% a 90%

30% a 90%

30% a 90%

30% a 90%

Garanties

Superfície: Vitalícia.
Components electrònics:
5 anys.

Superfície: Vitalícia.
Components electrònics:
5 anys.

Superfície: Vitalícia.
Components electrònics:
5 anys.

Superfície: Vitalícia.
Components electrònics:
5 anys.

Cospa&Agilmic una empresa

www.cospa-agilmic.com
Pge. Bofill 9-11 I 08013 Barcelona I tel. 93 245 56 54 I fax 93 245 51 88
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Madrid

|

Barcelona

|

Bilbao

|

Sevilla

|

Valladolid

|

Valencia

Tecnologia i Resistència

