
CERINȚE MINIME 
Tip tabla Tabla interactiva cu proiectie frontala 

Diagonala Min. 94 inch 

Aspect 16:9 

Rezolutie Min. 32.767 x 32.767 

Tehnologie tactila IR Avansat cu Object Awareness – face dinstinctie intre stilou, 

deget, radiera si palma fara a necesita accesarea de moduri sau 

butoane suplimentare 

Capacitati multitouch 20 atingeri simultane si 2 utilizatori simultan care pot face actiuni 

diferite, de exemplu un utilizator foloseste marker-ul iar alt 

utilizator poate sterge 

Gesturi Suport pentru gesturi, functii mouse, scriere si stergere cu 

cerneala digitala 

Suprafata tabla Suprafata durabila din otel, optimizata pentru proiectie si 

compatibila cu markere cu stergere uscata 

Intreaga suprafata a tablei este disponibila pentru atingere, fara a 

exista butoane laterale care sa diminueze suprafata de atingere 

Alimentare Alimentare computer prin USB 2.0 

Consum < 2,5 W 

Dimensiuni suprafata activa 208.3 x  117.2 cm 

Greutate Max 18 kg 

Aplicatii furnizate cu tabla 

interactiva 

Aplicatie gratuita cu update gratuit pentru crearea lectiilor 

interactive. Aplicatia va fi furnizata de la acelasi producator cu 

display-ul pentru a nu aparea filigrane sau alte elemente de 

protectie vizuala. Aplicatia se instaleaza pe computer-ul 

profesorului (Windows sau Mac) si functioneaza si fara o 

conexiune la internet. Aplicatia permite cel putin urmatoarele 

functionalitati: 

- in limba romana, engleza si alte limbi de circulatie 

internationala 

- creare lectii, adaugare text, tabele, linii, forme 

- import fisiere PDF si PowerPoint 

- acces gratuit la colectii de resurse educationale care pot fi 

utilizate in lectii 

- editare avansata imagini 

- exportul lectiilor in format PDF, Power Point, pagina Web 

- mutarea, rotirea, clonarea, redimensionare, marirea, 

blocarea, reflectorizare si animarea obiectelor de pe spatial 

de lucru 

- paginile pot fi grupate pe categotii si segment pentru o mai 

buna organizare a continutului 

- se pot crea teme si sabloane care pot fi memorate si alocate 

anumitor pagini pentru creare mult mai usoara a 

continutului ulterior 

- posibilitate de a clona infinit obiectele 

- include instrumente de matematica (rigla, raportor, 

compas), editor ecuatii si integrare cu GeoGebra aplicatie 

dedicata cursurilor de matematica cu acces la resurse 

dedicate pentru geometrie, algebra, calcule si statistici; 

- include creion tip highliter cu culori multiple, creion 

digitat tip paintbrush, creion pentru scris de mana, creion 

pentru forme geometrice, creion pentru recunoasterea 

directa a scrisului de mana 

- permite educatorilor sa atraga atentia elevilor prin: crearea 

unei zone evidentiate rotunde – spotlight, marirea unei 



zone dreptunghiulare, scrierea de notite care dispar dupa 

cateva secunde 

- import de obiecte 3D si widget-uri HTML 5 

- introducere de tabele si recunoasterea tabelelor desenate 

de mana 

- autosalvarea documentelor la un interval de timp 

prestabilit 

Aplicatie gratuita tip cerneala inteligenta cu urmatorele 

functionalitati: 

- Aplicatie gratuita tip cerneala inteligenta cu urmatorele 

functionalitati: 

- Suport pentru utilizarea instrumentelor simultane și 

recunoașterea automată a intrărilor atunci când utilizați un 

browser web, Adobe PDF și software de prezentare 

- Posibilitatea de a scrie în aplicații Microsoft Office® 

precum Word, Excel® și PowerPoint® și de a salva 

adnotări în formatul de fișier nativ (de exemplu .docx, 

.xlsx și .pptx) 

- Integrare cu Adobe Acrobat Reader care permite 

utilizatorilor să scrie, să tragă și să șteargă cerneala digitală 

direct din fișiere PDF 

- Posibilitatea de a scrie cu un stilou peste mai multe file 

active ale browserului web și de a folosi un deget pentru a 

comuta între file și alte aplicații desktop fără a salva sau a 

renunța la adnotările acestora 

- O varietate de instrumente de prezentare, inclusiv 

reflectoare, ștampile personalizabile, mascare ecran, lupă, 

recunoașterea formelor și conversie scriere de mână în text 

 

Markere incluse Cel putin 2 markere care nu necesita baterii 

Suport de perete inclus 

 


