B?ng t??ng tác : IQBoard DVT T0104 - 104inch

IQBoard DVT T0104 - 104inch

Rating: Not Rated Yet
Price:
130.000.000 ?

Ask a question about this product

Description
-

Kích Th??c Màn Hình:70 inches
T?m N?n Th? H? Th? 10: Có
?? Phân Gi?i: Full HD 1920x1080
?èn N?n: Edge LED
Aquomotion:100 Hz/120 Hz Fine Motion Advanced
Ch?c N?ng Gi?m Nhi?u: Có
T?ng C??ng Tín Hi?u Antenna:Có
H? Th?ng D?n Tín Hi?u TV: PAL-B/G, -D/K, -I, NTSC-M, SECAM-B/G, -D/K, -K/K1
H? Màu Hình ?nh: PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60
Công Su?t Loa: 10W x 2
Stereo System:NICAM / A2 / BTSC
Ngôn Ng? Hi?n Th?: Ti?ng Vi?t, Ti?ng Anh, Ti?ng Trung Qu?c, ? R?p, Thái Lan, Ti?ng Nga, Ti?ng Pháp, B? ?ào Nha, Persian, Indonesian.
Ch?c n?ng Active Backlight, Teletext, Photo Frame Mode, Super Eco Mode
Ngõ Vào: HDMI: 3, Component: 1, AV: 2, PC(D-sub 15pin): 1, Headphone: 1, RS-232C: 1, Movie, Photo, Music.
Ngõ Ra Âm Thanh K? Thu?t S?: 1
Ngu?n ?i?n: AC 110-240V 50/60HZ
CI plus: Có
?i?n N?ng Tiêu Th?: 195W
Kích Th??c Không chân (mm): 1,590 x 940 x 83
Kích Th??c Có chân (mm): 1,590 x 971 x 360
Tr?ng L??ng Không Chân (kg): 33.5
Tr?ng L??ng Có Chân (kg): 36.0
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B?ng t??ng tác : IQBoard DVT T0104 - 104inch

- Công Ngh?: Nh?t B?n, S?n Xu?t : Malaysia
MÀN T??NG TÁC & PH?N M?M T??NG TÁC:
- Màn ph? t??ng tác thông minh (Touch overlay) s? d?ng cho t?t c? các lo?i Tivi LED Sharp 60“.
- Thi?t k? màn hình m?ng ch? 2cm
- Kích th??c màn hình 60“ inches
- Cho phép làm vi?c nhóm ??n 6 ng??i t??ng tác cùng lúc
- Giao di?n t??ng tác màn hình c?m bi?n h?ng ngo?i
- Công ngh? c?m ?ng ?a ?i?m (Max. 256 ?i?m) ho?c ch?n nhi?u ch? ?? ?i?m c?m ?ng khác nhau (16, 32, 64)
- C?m bi?n t??ng tác nhanh, t??ng tác nh?y ngay c? khi ?eo g?ng
- ?? phân gi?i cao lên ??n (32.768x32.768 Pixels)
- Màn hình có l?p kính b?o v? ch?ng tr?y (Ph? ki?n v?i kính c??ng l?c), va ??p v?i ?? dày 4mm
- Ph?n m?m t??ng thích v?i Windows 7, windows 8, Vista, XP, Linux, MAC
- Th?i gian ?áp ?ng nhanh: t? 5 ~ 10ms
- ?? chính xác khi t??ng tác +/-1.5mm
- T??ng tác không gi?i h?n th?i gian
- Giao di?n k?t n?i: USB 2.0 (Full speed)
- Ngu?n ?i?n cung c?p: 100 ~ 240V (AC), 50/60Hz, Ngu?n ra: 5V, 4A
Ch?c n?ng m?nh m? v?i các ti?n ích s?n có:
- Công c? dùng ?? vi?t, v? (Drawing & Writing Tools)
- Nh?n d?ng ch? vi?t tay (Handwriting Recognition)
- Công c? trình di?n (Presentation Tools)
- Công c? ?? h?a (Graphic Tools)
- Tìm hình ?nh trên Google (Google Image Search)
- Ch?y video (Video Player)
- Ch?p hình màn ?nh (Screen Capture)
- Ghi l?i màn hình & âm thanh (Screen Record & Audio Record)
- K?t h?p v?i máy chi?u v?t th? (Document Camera)
- K?t n?i thi?t b? ki?m tra trace nghi?m (Voting Function)
- Qu?n lý d? li?u (Data Management)
- Ch? ?? tràn màn hình (Full Screen Mode)
- Chuy?n sang màn hình windows (Switch to Windows Mode)
- Multi Languages - H? tr? ?a ngôn ng?
- Touch Induction – T??ng tác không c?n bút c?m ?ng h?ng ngo?i, s? d?ng ngón tay ho?c b?t kì ??i t??ng nào v?i b? m?t nh?n, thay vì dùng
chu?t ?? di chuy?n ho?c click, ch?c n?ng kéo th? và click ph?i chu?t
- Record – ch?c n?ng ghi phát, thu?n ti?n cho vi?c ?ánh giá và xem l?i quá trình ho?t ??ng trên các trang
- Multi Pens Choice – V?/ Vi?t tùy thích v?i nhi?u lo?i màu s?c, nét bút, lo?i bút khác nhau
- Great Functions Menu – Ch?c n?ng chú ý, ghi hình, phóng ??i, m?t n?, ghi âm, l?u, phát l?i, in, g?i mail, …
- Image Viewer – H? tr? th? vi?n hình ?nh, v?i hình ?nh s?n có ho?c có th? t?o th? m?c riêng và l?u d? li?u làm tài li?u cá nhân ?? s? d?ng.
- L?p ??t : c? ??nh trên t??ng ho?c trên khung có bánh xe di cuy?n theo yêu c?u c?a ??n v? s? d?ng.
- B?o Hành: 12 tháng
- Hàng chính hãng, m?i 100%, có th? ?y quy?n c?a nhà s?n xu?t ?y quy?n cho nhà th?u tham d? gói th?u này.

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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