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  LLaavvaaggnnaa  IInntteerraattttiivvaa  MMuullttiimmeeddiiaallee  7788''''  
  TTeeccnnoollooggiiaa  IInnffrraarroossssii  mmuullttii--ttooccccoo  

  1100  ttoocccchhii  ssiimmuullttaanneeii  
  CCoorrnniiccee  iinn  aalllluummiinniioo  --  DDiissppoonniibbiillii  ddiivveerrssii  ccoolloorrii  

  SSuuppeerrffiicciiee  aannttii--rriifflleessssoo    
  CCoolllleeggaammeennttoo  UUSSBB  oo  ccoonn  WWii--FFii  ooppzziioonnaallee  

  SSooffttwwaarree  iinn  ddoottaazziioonnee  
 

MMooddeelllloo：：AAddeessaabbooaarrdd  88221100AALL  

DDiiaaggoonnaallee::  7788''''  

RRaattiioo：：44::33  

TTeecchhnnoollooggiiaa  ttoouucchh：：IInnffrraarroossssii  mmuullttiittoouucchh  

NNuummeerroo  ttoocccchhii  ssiimmuullttaanneeii::  1100  ttoocccchhii  

TTiippoollooggiiaa  ttooccccoo::  ppeennnnaa  oo  ddiittaa  

IInntteerrffaacccciiaa：：UUSSBB22..00  oo  UUSSBB33..00  

DDiimmeennssiioonnee：：11772222xx11224411xx3388  mmmm  

AArreeaa  AAttttiivvaa：：11660066..55××11112266..55  mmmm  

DDiimmeennssiioonnii  ccoonnffeezziioonnee：：118822xx99**xx3344  ccmm  

PPeessoo  nneettttoo：：1166..55kkgg  

PPeessoo  lloorrddoo：：2266..55kkgg  

RRiissoolluuzziioonnee：：3322776677xx  3322776677  

LLiinneeaarriittyy  EErrrroorr：：11..55mmmm  

TTeemmppoo  ddii  rriissppoossttaa：：88mmss  

VVeelloocciittàà  ddii  rriissppoossttaa  aall  ttooccccoo：：<<2200mmss  

DDuurraattaa：：IIlllliimmiittaattaa  

DDiimmeennssiioonnee  mmiinniimmaa  ddii  ttooccccoo：：55  mmmm  

PPuunnttii  ppeerr  mmoonnttaaggggiioo  aa  ppaarreettee：：88  

Voltaggio: +DC 5V, +4.75V to +5.25V 

Power Supply：USB, max.200mV rms 

Consumo：<2W, <200mA 

Certificazioni：CE, FCC Class B, RoHS 

  

 



®                                                
 

                                                                                                                                           

 
 

 
           Adesa s.r.l. unip – Via Federico II°, 16 - 70010 Locorotondo (BA) – Italia - P.IVA 07268620726 
         Tel. +39 0804316408 – Fax 0802140784 - Web: www.adesa.it e-mail: info@adesa.it PEC: adesa@pec.it  

 

IInnnnoovvaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  sscchhooooll  &&  ffoorr  ccoorrppoorraattee  

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

CCoonn  iill  ssooffttwwaarree  AAddeessaattoouucchh  iinn  ddoottaazziioonnee,,  ppoottrreettee  ssffrruuttttaarree  aall  mmaassssiimmoo  ttuuttttee  llee  ppootteennzziiaalliittàà  ddeellllaa  

llaavvaaggnnaa  iinntteerraattttiivvaa  ccoommee  ccaarriiccaarree  llee  vvoossttrree  lleezziioonnii  oo  llee  vvoossttrree  ddiiaappoossiittiivvee  aattttrraavveerrssoo  lloo  ssttrruummeennttoo  ddii  

vviissuuaalliizzzzaazziioonnee,,  ddiisseeggnnaarree  ppeerrffeettttee  ffiigguurree  ggeeoommeettrriicchhee  ccoonn  lloo  ssttrruummeennttoo  ““ppeennnnaa  mmaaggiiccaa””  oo  ccoonn  llee  

iimmmmaaggiinnii  22DD  oo  33DD  pprreesseennttii  nneellll’’aappppoossiittaa  sseezziioonnee,,    

AAllttrree  ffuunnzziioonnii::  

  SSttrruummeennttoo  ssiippaarriioo//rriifflleettttoorree  ppeerr  rreennddeerree  vviissiibbiillee  ssoolloo  uunnaa  ppaarrttee  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aaggllii  ssttuuddeennttii  

  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  ccaarriiccaarree  iimmmmaaggiinnii  ddii  ssffoonnddoo,,  

  TTaassttiieerraa  vviissiibbiillee  ssuulllloo  sscchheerrmmoo,,  

  IImmppoorrttaazziioonnee  ddii  ffiillee  mmuullttiimmeeddiiaallii  ccoommee  ffiillmmaattii  vviiddeeoo,,  ffoottoo,,  aauuddiioo,,  

  DDiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  ddii  ppeennnnee  ccoonn  vvaarrii  ssppeessssoorrii  ee  ccoolloorrii  sseelleezziioonnaabbiillii,,  

  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  ccrreeaarree  ddiivveerrssee  ddiiaappoossiittiivvee  oorrddiinnaattee  nnuummeerriiccaammeennttee,,  

  RReeppllaayy  ddeell  llaavvoorroo  ssvvoollttoo  ssuullllaa  llaavvaaggnnaa  iinntteerraattttiivvaa  

  CCrreeaazziioonnee  ee  vviissuuaalliizzzzaazziioonnee  ddii  tteesstt  ee  qquuiizz  ppeerr  ggllii  ssttuuddeennttii..  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  QQuueessttoo  pprrooddoottttoo  ssii  iinntteeggrraa  ppeerrffeettttaammeennttee  aall  pprrooggrraammmmaa  CCll@@ssssee  22..00  nneell  ppaacccchheettttoo  ddiissttrriibbuuiittoo  ddaa                

AAddeessaa  ss..rr..ll..  ““kkiittaaddeessaalliimm22..00””  ccoommpprreennddeennttee  LLIIMM,,  vviiddeeoopprrooiieettttoorree,,  PPCC  ddoocceennttee,,  rreettee  WWii--FFii,,  ddiissppoossiittiivvii  ppeerr  

ssttuuddeennttii  ((nnootteebbooookk  oo  ttaabblleett))..   

SSooffttwwaarree  AAddeessaattoouucchh  iinncclluussoo  iinn  IIttaalliiaannoo..  

  FFaacciillee  ee  iinnttuuiittiivvoo  

  FFuunnzziioonnii  ddii  vviissuuaalliizzzzaazziioonnee::  ddeesskkttoopp,,  sscchheerrmmoo  

iinntteerroo,,  nnoottee  

  CCoolllleeggaammeennttoo  iimmmmeeddiiaattoo  ccoonn  ffoonnttii  eesstteerrnnee  ddii  

aaccqquuiissiizziioonnee  ((wweebbccaamm,,  ddooccuummeenntt  ccaammeerraa  eecccc..))  

  SSuuppppoorrttoo  ffoorrmmaattoo  ..IIWWBB  

  MMuullttiilliinngguuaa  

  CCoommppaattiibbiillee  ccoonn  ii  ppiiùù  ddiiffffuussii  ssiisstteemmii  ooppeerraattiivvii  

  IImmppoorrttaazziioonnee  eedd  eessppoorrttaazziioonnee  nneeii  ffoorrmmaattii  ppiiùù  

ddiiffffuussii  

  FFuunnzziioonnee  ddii  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ssccrriittttuurraa  

  FFuunnzziioonnee  mmaatteerriiaa::  MMaatteemmaattiiccaa,,  FFiissiiccaa,,  CChhiimmiiccaa  

  SSttrruummeennttoo  OOrroollooggiioo//TTiimmeerr  

 

 

 

        AACCCCEESSSSOORRII  IINNCCLLUUSSII::  

  GGuuiiddaa  aallll''iinnssttaallllaazziioonnee：：11  ppeezzzzoo  

  CCaavvoo  UUSSBB：：11  ppeezzzzoo  

  PPeennnnee：：33  ppeezzzzii  ccoonn  ppoorrttaa  ppeennnnee  

  SSooffttwwaarree  AAddeessaattoouucchh：：iinncclluussoo  iinn  lliinngguuaa  iittaalliiaannaa  

  KKiitt  ppeerr  ffiissssaaggggiioo  aa  mmuurroo  
  

       OPTIONAL: 
  AAuuddiioo  SSppeeaakkeerr  4400  wwaatttt  

  SSttaanndd  mmoobbiillee  ssuu  rruuoottee  ffiissssoo  oo  eelleettttrriiccoo  ccoonn  ssttaaffffaa  ppeerr  vviiddeeoopprrooiieettttoorree  
  VVeerrssiioonnee  3322  ttoocccchhii  ((mmoodd..  88223322AALL))  

 


