
 Legamaster Professional e-Board FLEX
 
Varje klassrum är unikt och varje enskild användare har olika syften. För att svara mot dessa olika 
situationer och preferenser erbjuder Legamaster den interaktiva serien PROFESSIONAL e-Board 
FLEX. Läs mer på e-Legamaster.se

Skapa tavlan som passar dig bäst!
FLEX serien ger möjligheten att skapa en interaktiv skrivtavla i några få steg. Inga fler standardiserade 
skrivtavlor utan en lösning som kan anpassas till din situation.
Gå till e-Legamaster.se för att skapa en tavla som passar just dig!



 Legamaster eBeam Edge
 
Världens minsta mobila, nydesignade och interaktiva 
whiteboardsystem. Den förvandlar vilken whiteboard som helst till en 
interaktiv arbetsplats. Placera eBeam Edge på tavlan, installera 
programvaran på datorn, och styr datorn från tavlan med eBeam 
Edge pennan, pennan med inbyggd musfunktionalitet.
Läs mer på e-Legamaster.se

 Legamaster eBeam Engage
 
eBeam Engage är ett multimedialt och interaktivt whiteboardsystem, med högtalare från 
välrenomerade JBL, snabbinspelning av ljud, magnetiskt och trådlöst tagnentbord och en lättvikts 
stylus penna, allt integrerat i en enda konsoll för oerhört smidiga presentationer och lektioner. 
Läs mer på e-Legamaster.se



 Legamaster e-Table
 
Det nya sättet att använda interaktivitet. e-Table har en mycket 
högkvalitativ 67" bakprojektionsskärm. Du kan vara trygg med 8mm 
tjockt säkerhetsglas och en mycket stabil stålram. e-Table har eBeam 
teknologi integrerat i ramen, detta är för seriösa aktörer.
Läs mer på e-Legamaster.se

 Legamaster Professional e-Screen FLEX
 
PROFESSIONAL e-Screen FLEX sortimentet är utvecklat och 
tillverkat för den högsta kvalitetsstandarden.Här hittar du 
professionell design och komponenter som stål-chassi och ram.
För en oljudsfri miljö så är e-Screen helt fläktfri. e-Screen använder 
naturlig luftrörelse för avkylning, ett bättre sätt kylsystem. Läs mer 
på e-Legamaster.se



 Digital skriv/rit-platta
 
Med eBeam 
skrivplatta kan du 
sköta all 
musfunktionalitet 
utan att stå vid 
tavlan. 

 Dokumentkamera
 
Med eBeam 
dokumentkamera har du 
möjligheten att fotografera 
eller filma.

 eBeam LiveWire
 
LiveWire ger dig möjligheten att snabbt och 
utan installation av mjukvaran 
köra eBeam på vilken dator 
som helst.

 Stylus Pen
 
Stylus pennan är ditt verktyg för att kontrollera 
alla de komponenter Legamaster 
e-Board innebär. 
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 Apart SDQ5P-W Aktiva högtalare
 
En passiv och en aktiv högtalare. Den aktiva 
högtalaren är 
utrustad med en 
2 x 30 watts 
stereoförstärkare. 

 Hitachi CP-D10 projektor
 
Smidig att montera, kan monteras mycket nära 
projektionsytan och bländar då inte föreläsaren.

Kontakta oss på Folex!
Vi vill hjälpa er hitta rätt! Vi ställer gärna upp med demo eller på andra önskemål från er sida. Om ni vill 
leta mer information på egen hand så besök e-Legamaster.se eller folex.se. Tveka inte att höra av er!
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