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Tablica interaktywna TactEasy

modele TE-86FT oraz TE-96FTW

 Tablice interaktywne TactEasy to nowoczesne, wykonane w wysokiej 

jakości tablice działające w technologii pozycjonowania w podczerwieni. 

Łączą w sobie najlepsze cechy oraz funkcje, takie jak aluminiowa rama, 

magnetyczna, ceramiczna powierzchnia e3 odporna na zarysowania i 

uszkodzenia, a także paski skrótów po obu stronach tablicy i interaktywną 

półkę na pisaki.

paski skrótów interaktywna półka aluminiowa rama
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Dystrybutor tablic TactEasy w Polsce



Dlaczego warto wybrać tablice TactEasy?

W kategorii tablic interaktywnych nie można już wynaleźć nic nowego. Można 

natomiast zebrać najlepsze cechy i funkcje w celu stworzenia rozwiązania 

odpowiedniego dla każdego użytkownika. W taki właśnie sposób powstały tablice 

TactEasy TE-86FT oraz TE-96FTW.

Powierzchnia tablicy jest najbardziej 

narażona na uszkodzenia, dlatego ważne jest, 

aby była wytrzymała. Tablice TactEasy pokryte 

są specjalną powłoką ceramiczną, która jest 

odporna na uszkodzenia mechanicznie i 

zarysowania. Ponadto, powierzchnia tablicy 

jest matowa (antyrefleksyjna), sucho ścieralna 

oraz magnetyczna.

Paski skrótów są bardzo przydatne 

podczas codziennej pracy z tablicą 

interaktywną. To 25 najczęściej używanych 

funkcji nadrukowanych po obu stronach 

tabl icy .  Warto zaznaczyć,  że trwałe 

nadrukowanie jest dużo wytrzymalsze od 

zastosowania naklejanych pasków skrótów.

Interaktywna półka na pisaki to ciekawa 

i często wybierana funkcja umożliwiająca 

szybką zmianę wybranego koloru pisaka w 

oprogramowaniu do tworzenia adnotacji. Aby 

aktywować funkcję wystarczy podnieść pisak o 

wybranym kolorze lub wymazywacz. Funkcja 

szczególnie przydatna w klasach I - III. 

Interaktywna półka znajduje się w zestawie.

Aluminiowa rama tablicy zapewnia 

dużo dłuższą żywotność urządzenia. To 

właśnie w ramie ukryte są diody IR służące do 

odczytu dotyku. Zastosowanie aluminium 

obniża wagę tablicy zapewniając większą 

odporność na uszkodzenia w porównaniu do 

tablic z ramą plastikową czy metalową.
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Dane techniczne tablic interaktywnych TactEasy

Model TE-86FT TE-96FTW

Przekątna zewnętrzna 86” 96”

Waga 16,9 kg 20 kg

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni

Wymiary zewnętrzne 1761mm x 1273mm 2121mm x 1273mm

Obszar roboczy 1660mm x 1172mm (80”) 2020m x 1172mm (91,9”)

Proporcje obrazu 4:3 16:9

Rama tablicy aluminiowa

Powierzchnia tablicy

magnetyczna, sucho ścieralna, ceramiczna e3, 

odporna na uszkodzenia i zarysowania; uszkodzenie

powierzchni nie wpływa na pracę tablicy

Punkty dotyku 10 punktów dotyku

Rozdzielczość dotyku 32768 x 32768 punktów

Dokładność dotyku =< 0,1 mm

Prędkość kursora >= 125 punktów/sekundę

Żywotność > 60000000 pojedynczych punktów dotyku

Połączenie i zasilanie połączenie z PC USB 5V, < 200mA; pobór <1W

Półka na pisaki interaktywna; podniesienie pisaka aktywuje kolor

W zestawie z tablicą
wskaźnik, 4 pisaki, kabel USB, uchwyty do montażu

na ścianie, oprogramowanie, instrukcja obsługi

Certyfikaty CE, RoHS, FCC, ISO 9001, ISO 14001

Paski skrótów po obu stronach tablicy, 2 x 25 przycisków

Obsługiwane systemy Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Android

Gwarancja 3 lata z możliwością rozszerzenia do 5 lat
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