
PROFESSIONAL e-Board Touch
med den mest avancerade pektekniken

■  Mycket snabb pekyta (hög svarstakt på 

upp till 125 bilder per sekund)

■  Det känns mjukt och naturligt att skriva 

på Legamasters HYBRID-tavelyta i 

emaljerat stål, som att skriva på riktigt 

papper

■  Ett riktigt flertryckssystem: kan identifi-

era upp till 10 samtidiga vidrörningar  

(Windows 7 och 8)

■  Plug and play-stödfunktioner för  

Windows, Mac OS X och Linux

■  Android-stöd (drivrutin krävs)

■  Helt HD-projektorredo med 93 tum,  

16:9 bildkvotsversion

■  Det grundläggande antecknings- 

programmet ChalkBox medföljer

■  Interaktiv tavelprogramvara med  

praktiska funktioner som att t.ex. enskilt 

kunna definiera gester för varje tavla. 

Dessa förbättrar funktionen och ger en 

bättre användarupplevelse

■  Använd flertrycksgester på  

operativsystem som inte stöder  

flertrycksfunktioner, t.ex. Windows XP, 

Mac OS X och Linux

■  Kan kombineras med Legamasters  

ergonomiska FLEX-monteringssystem  

för att skapa en fullständig (mobil) 

lösning som passar perfekt att använda i 

mötesrum eller klassrum

■  Tavla med hög stabilitet

■  Pennhyllan kan fästas på valfri plats

■  System för enkel montering

■  Pekinteraktivt tavelsystem med fler-

trycksfunktioner

■  Aktiv optisk pekteknik med  

fyra kameror

■  Pekigenkänning: använd en sty-

luspenna, fingrarna eller handflatan 

för att arbeta med e-Board Touch

■  Finns i formaten 77 tum (4:3), 87 tum 

(16:10) och 93 tum (16:9)

■  Hybridtavelytan stöder normal skrift 

med WB-markers (torkas av torrt)

■  Aluminiumram av hög kvalitet med 

mörkgrå hörn

■  USB-gränssnitt

■  25 års garanti på tavelytan,  

2 års garanti på peksystemet

■  Tavelyta i emaljerat stål

SKAPA DITT EGET  
LEGAMASTER-SYSTEM

■ FLEX-monteringssystem

  Du kan välja mellan  

väggmonterad komponent med 

justerbar höjd, mobilt stativ, 

mobilt stativ med justerbar  

höjd och vertikalt skensystem  

med justerbar höjd

■  Lång pennhylla

  Extra lång pennhylla, 1 meter,  

art nr 1955 11

■  FLEX-projektorfästen

  Legamaster har en mängd olika  

projektorarmar för short  

throw-projektorer. Mer  

information finns i databladet  

”Projektorfästen”.

Easiteach-programvaran är perfekt 

för användning med e-Board Touch 

tack vare stödet för tvåtryck och flera 

användare.  

Mer information finns i databladet 

för Easiteach.

e-Board Touch-tavlor i formaten  

99 tum och 112 tum finns tillgängliga 

på begäran. Be din återförsäljare  

om mer information.

Inklusive

Easiteach-programvara, 

licens för fem användare
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PROFESSIONAL e-Board Touch
med den mest avancerade pektekniken

SPECIFIKATIONER

Peksystem Aktiv optisk pekteknik med fyra kameror

Pekanvändning Finger, styluspenna eller annat objekt med samma form som en penna/ett finger

Antal vidrörningar 6–10

Peknoggrannhet Ca 4 mm

Pekupplösning 32 767 x 32 767

Peksvarstid 7–13 ms (vanligen 9 ms)

Svarstakt 125 bilder/sek.

Datorgränssnitt USB 2.0

Operativsystem
Windows XP, Vista, 2000, Windows 7, Windows 8 – plug and play
Mac OSX – plug and play, Android – drivrutin krävs
Linux – plug and play

Strömförsörjning 100–240 V AC – 5 V likströmsadapter

Projektionsyta Hybridyta i emaljerat stål (torrtorkas)

Skrivbar yta Ja, med Legamaster-WB-markers

Ergonomi Kompatibel med Legamaster e-Board FLEX-system

Garanti Peksystem: 2 år/tavelyta: 25 år

Art nr

e-Board Touch 77 tum Hybrid 1960 11

e-Board Touch 87 tum Hybrid 1960 12

e-Board Touch 93 tum Hybrid 1960 13

Systemkrav: 

■ Alla operativsystem

   – Minst en Pentium Celeron  

 333 MHz-processor

	   – Minst 1 024 x 768

■  Levereras med:

  – USB-kabel, 3 m

  – Strömförsörjningsenhet

  – Strömsladd

  – Pennhylla

  – Monteringssats för väggfäste

  – Installations-cd

  – Easiteach-programvara,  

 licens för fem användare

  – En pekstyluspenna

e-Board Touch Storlek Projektionsdiagonal Invändig tavelstorlek Utvändig tavelstorlek

Höjd x bredd Höjd x bredd

e-Board Touch 77 tum 4:3 1 940 mm 1 165 x 1 550 mm 1 294 x 1 632 mm

e-Board Touch 87 tum 16:10 2 193 mm 1 165 x 1 859 mm 1 294 x 1 940 mm

e-Board Touch 93 tum 16:9 2 370 mm 1 165 x 2 064 mm 1 294 x 2 145 mm

Mer information: +46 8 96 55 00 - www.e-legamaster.se
Specifikationer och utformning kan
ändras utan föregående meddelande.

DATABLAD

15_LM-DS-eBoard_Touch_1210_S.indd   2 25.02.13   10:21


