
اجذب انتباه العم�ء وزم�ء العمل باستخدامك لسبورات KALBOARD التفاعلية. اجعل الحضور جزءاً من أي عرض تقد�ي تقّدمه بتفاعلهم مع 

السبورة عن طريق اللمس.   

ا�يزات
إمكانية استخدامها من قبل ١٠ مستخدم� 	 آن واحد با�صبع (� تحتاج �ق�م خاصة)

سطح الكتابة مقاوم للخدش، مكفول مدى الحياة

�تاز سطح السبورة ب�عة استجابة عالية تت�� مع �عة حركة ا�صبع ع� السطح

يتم توصيلها بالحاسب ا£¢ عن طريق وصلة USB فقط

رف لªق�م الوايت بورد وا§َساحة

́نامج ا§زود مع السبورة متوفر بـ ١٦ لغة منها العربية وا�نجليزية ال

�كن تخزين كل ما يقوم به ا§علم بالصوت والصورة ع� الحاسب ا£¢

خاصية تصحيح خط اليد والتعرف ع� ا�شكال

́نامج (١٦ زر ع� كل جانب) مزودة ب¼يط أدوات ع� جانبي السبورة لسهولة التحكم بالسبورة وال

تتضمن السبورة برنامج KALBOARD الذي � يحتاج إ¾ رخصة لتشغيله

ا�لواح التفاعلية ا�لك�ونية

لªع�ل



ا�لواح التفاعلية ا�لك�ونية - ل�ع�ل

ا�واصفات

الصنف

التكنولوجيا

                        IWB84/CR/D - IWB94/CR/D
(IR) أشعة تحت الحمراء

سطح س�اميك مغناطي�

١٦زرع� الجهت�

ا�صبع ، قلم وايت بورد أو مؤ  ب�ستي� مي�م�

٣٢٧٦٨x٣٢٧٦٨

msا�ستمرارية: ١٢

١٨٠ نقطة بالثانية

USB

94 (إنش) / 84 (إنش)

٣ سنوات

٣ سنوات

سطح الكتابة

§يط ا�دوات

سطح مقاوم للخدش

سطح كتابة (وايت بورد)

أسلوب الكتابة

الدقة

̄عة ا�ستجابة

̄عة ا�ؤ§

الوصلة

ا�بعاد الخاريجية (انش)

ا�ساحة النشطة

درجة ( الحرارة- الرطوبة)

(حرارة-رطوبة) الخزين

كفالة السطح

كفالة التكنولوجيا

الµنامج ا�ستخدم

KALBOARD  زر ¤ستدعاء لوحة ا¡فاتيح من  يط ا�دواتمواصفات برنامج

ال¬نامج ا¡زود مع السبورة متوفر باللغت� العربية وا�نجليزية وغ�ها من اللغات

١٠ مستخدم� مع خاصية تعدد اللمس (ويندوز  ٧ & ٨)

خاصية تصحيح خط اليد و التعرف ع� ا�شكال

امكانية تسجيل الصوت والصورة

بنك الوسائط ا¡تعددة

إدخال ملفات ا�وفيس

 دليل استخدام متعدد اللغات (منها اللغة العربية) 

نعم 

نعم 

٢٥ سنة

(-٢٠ إ¼ ٦٠ س) (١٠-٩٠٪)

(-٤٠ إ¼ ٥٠ س) (١٠-٩٠٪)

IWB 94  IWB 84 / (١٦٤٥ x ١١٧٤ ملم) (١٩٧٤ × ١١٧٤ ملم)

 برنامج KALBOARDمشغل اللوح + 

www.kalboard.com


