
GoMaxx GoMaxx GoMaxx 
Przekształć swoją tablicę w tablicę interaktywną!

Mobilna tablica interaktywna GoMaxx
Jeżeli potrzebujemy przenośnej, lekkiej i taniej tablicy interaktywnej to GoMaxx jest idealnym rozwiązaniem.
Powierzchnią roboczą może być tradycyjna biała lub zielona tablica, dowolna ściana lub ekran projekcyjny. 
Uzyskany w ten sposób obszar może wynosić nawet 150”. 
Przekracza zatem rozmiarem wszystkie dostępne na rynku 
tablice interaktywne. Urządzenie może współpracować 
również z projektorami podwieszonymi pod sufitem. 
Dzięki lekkiej wadze (0,21 kg) tablicę GoMaxx 
bez problemów można przenosić z klasy 
do klasy. Standardowo GoMaxx jest 
dostarczany z elektronicznym 
wskaźnikiem teleskopowym 
o regulowanej długości 
(49,5 - 78,5 cm) dzięki któremu 
nauczyciel może pracować 
nie zasłaniając ekranu. 
Opcjonalnie dostępny jest 
elektroniczny pisak.



Parametry techniczne

GoMaxx pozwoli uzyskać funkcjonalność profesjonalnej tablicy interaktywnej 
o przekątnej nawet do 150 cali, na dowolnej płaskiej powierzchni.
I to za 50% ceny tablicy.

2 Połącz komputer 
z GoMaxx za pomocą 
kabla USB. Do 
komputera podłącz 
projektor.

1
3Wystarczy tablica 

sucho ścieralna lub 
zwykła ściana, 
komputer – 
stacjonarny lub laptop

Urządzenie GoMaxx 
umieść na ławce przed 
tablicą. Gotowe! 
Możesz zacząć pracę na 
interaktywnej 
powierzchni.

Technologia rejestracji ruchu 
Aktywny obszar 
(maksymalny rozmiar projekcji)
Rejestracja obrazu w poziomie
Rejestracja obrazu w pionie
Kalibracja pozycji 
Dystans roboczy
 
Komunikacja

 
Kalibracja
 
Rozdzielczość
 
Czas reakcji
 
Zużycie prądu 
Waga 
Wymiary 

Urządzenie pozycjonujące

 

podczerwień

150 cali 

38˚±2˚ 
0-30˚ 

optyczna, laser punktowy
1.5 - 4.5 m

USB > RS232 
(efektywny dystans 

sygnału do 40m)

Próbkowanie ręczne, 
kalibracja programowa, 

pamięć ostatnich ustawień 

optymalne warunki - 1024 x 786

mniej niż 40ms 
(w zależności od 

konfiguracji komputera)

Mniej niż 1W
210 g 

125 x 85 x 25 mm

 

Wskaźnik interaktywny
Technologia emisji sygnału 
Przyciski funkcyjne 
Zasilanie 
Natężenie prądu 
Wymiary wskaźnika bez extendera
Waga wskaźnika bez extendera
Wymiary extendera 
Waga extendera 

Minimalne wymagania systemowe

System operacyjny 

Procesor 
Pamięć RAM 
Wymagane miejsce na twardym dysku

Zalecana odległość dla urządzenia pozycjonującego
Przekątna obrazu

70'' 
100'' 
120'' 
150'' 

podczerwień
1 przycisk

2 baterie AA (paluszki)
40-50 mA

150 x 21 mm
55 g  (bez baterii)

360 - 650 mm
50 g 

Microsoft Windows 2000/XP/Vista, 
Mac OS, Linux

1 GHz lub lepszy
512 MB lub większa
100 MB lub większa

Odległość urządzenia pozycjonującego od ekranu
2.0 ~ 2.5 m
2.5 ~ 3.0 m
3.0 ~ 3.5 m
4.0 ~ 4.5 m


	Strona 1
	Strona 2

