
QWB200/ 300/ 100WS

Dokumenttikamera          Interaktiivinen kirjoitusalusta        Interaktiivinen taulu                        Vastauslaitteet

QOMO Interaktiiviset esitystaulut
QWB 200/ 300/ 100WS

Malli QWB200 QWB300 QWB100 WS

Koko 78'’ Diakonaali 88'’ Diakonaali 105'’ Diakonaali

Kehykset Anodisoitu alumiini Anodisoitu alumiini Anodisoitu alumiini

Pinta Mattavalkoinen Mattavalkoinen Mattavalkoinen

Kuva-alue 75'’ (1520x1139 mm) 86'’ (1741x1303 mm) 91'’ (2013x1139 mm)

Aktiivinen alue 80'’ (1653x1159 mm) 88'’ (1817x1323 mm) 96'’ (2145x1159 mm)

Ulkomitat 1824x1301x38 mm 1988x1465x38 mm 2317x1301x38 mm

Tekniikka Infrapuna Infrapuna Infrapuna

Käyttö Kynä, karttakeppi, sormi Kynä, karttakeppi, sormi Kynä, karttakeppi, sormi

Pikapainikkeet Kyllä Kyllä, vain vasemmalla Kyllä

Resoluutio 4096x4096 4096x4096 4096x4096

Vasteaika 8 ms 8 ms 8 ms

Kursorin nopeus 3048mm/s 3048mm/s 3048mm/s

Tarkkuus 3 mm 3 mm 3 mm

Virran kulutus < 4W < 4W < 4W

Kuvasuhde 4:3 4:3 16:9

Liitäntä USB USB USB

Käyttöjärjestelmä Windows 2000, XP,Vista,7 Windows 2000,XP,Vista,7 Windows 2000,XP,Vista,7

Käyttölämpötila -15 - 50 C -15 - 50 C -15 - 50 C

Kosteus 20 - 90% 20 - 90% 20 - 90%

Varastointi lämpötila -20 - 55 C -20 - 55 C -20 - 55 C

Varastointi kosteus 10 - 95 % 10 - 95 % 10 - 95 %

Pakkauksen ulkomitat 2040x1520x200 mm 2040x1520x200 mm 2522x1520x170 mm

Taulun paino 26 kg 30 kg 30 kg

Pakkauksen paino 34 kg 40 kg 40 kg

Sisältää 3 kpl kyniä, karttakeppi, 3 kpl kyniä, karttakeppi, 3 kpl kyniä, karttakeppi, 

pyyhin kynäkouru, USB- pyyhin kynäkouru, USB- pyyhin kynäkouru, USB- 

kaapeli, seinäkiinnikkeet kaapeli, seinäkiinnikkeet kaapeli, seinäkiinnikkeet

Optiot Liikuteltava jalusta, Liikuteltava jalusta, Liikuteltava jalusta, 



QOMO interaktiivinen taulu muuttaa tavan, jolla opettajat 
ja luennoitsijat kommunikoivat kuulijoidensa kanssa. Taulu 
on täydellinen väline luokassa, kokoussalissa, messuilla tai 
missä tahansa tilanteessa, jossa interaktiivista taulua voidaan 
hyödyntää. QOMO Interaktiivisen taulun kanssa opetus todella 
on sormiesi ulottuvilla.

QOMO interaktiivisen taulun ominaisuudet

Kosketus: QOMO interaktiivinen taulu ja sen edistyksellinen 

infrapunatekniikka tunnistaa kynän tai sormen kosketuksen!

Pinta: QOMO taulun pinta on kestävä ja suunniteltu selviämään 

arkikäyttöäkin ankarammasta kulutuksesta. Pinta on käytännössä 
heijastukseton ja erittäin helppo pitää puhtaana.

Kynäteline: Teline, kolme eriväristä kynää ja pyyhekumi 

sijaitsevat kätevästi taulun alareunassa. Karttakepin avulla 
kirjoittaminen onnistuu myös kauempana taulusta.

Langaton moduuli (lisävaruste): Moduuli mahdollistaa 

langattoman yhteyden taulun ja tietokoneen välillä ja poistaa 
johdoista koituvat ongelmat.

Pyyhittävä pinta (lisävaruste): Pyyhittävän pinnan avulla 

voit käyttää QOMO interaktiivista taulua kuin tavallista 
tussitaulua. Tämä ominaisuus tekee esityksistäsi entistä 
monipuolisempia!

QOMO interaktiivisen taulun integroiminen

QOMO interaktiivinen taulu on markkinoiden ainoa taulu, joka on suunniteltu toimimaan saumattomasti 
kokonaisen esitystuoteperheen kanssa. QOMOn intuitiivinen Flow! –ohjelmisto mahdollistaa taulun 
käyttämisen yhdessä dokumenttikameroiden, kirjoitusalustojen, vastauslaitteiden ja langattomien 
kosketusnäyttöjen kanssa.

Useita telinevaihtoehtoja

3M Jalusta                                      Qomo Jalusta                                        Conen Jalusta

3M Stand – Taittuvaa mallia on 
helppo liikutella ahtaissakin tiloissa. 
Taulu on helppo nostaa ja laskea. 

QOMO Stand – Helppo ja kustannustehokas
ratkaisu joka tilanteeseen

CONEN Stand – Modulaarinen rakenne 
mahdollistaa useita erilaisia asennus- ja 
käyttötapoja.

Flow! -ohjelmisto

-  Soveltuu luokkahuoneisiin, etäoppimiseen ja kokouksiin
-  Vektorikuvaformaatti vie vähemmän muistitilaa sekä helpottaa ja nopeuttaa tiedostonsiirtoa
-  Vaihda asetuksista kynää, viivan paksuutta tai sen väriä omien mieltymystesi mukaan
-  Helppokäyttöiset työkalut, kuten kohdevalo, viivoitin, ajastin, kello ja geometrinen taulukko tarjoavat 
    opettajalle kattavan valikoiman opetuskeinoja
-  Tallenna tiedostoja PDF- , PPT- , HTML-  ja JPG-muotoon.
-  Siirry Flow! –ohjelmiston ja muiden sovellusten välillä napin painalluksella
-  Käytä minkä tahansa sovelluksen päällä ja tallenna työsi automaattisesti
-  Upota muistiinpanoja suoraan Microsoft Office –sovelluksiin
-  Tuo dokumenttikameralla otettuja kuvia suoraan Flow! –järjestelmään!
-  Ohjelmisto vakiona 27 eri kielellä
-  Tuetut käyttöjärjestelmät Windows XP/Vista/7 sekä Mac OS X Snow Leopard (v10.6)


