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  IInntteerraaccttiivvee  WWhhiitteebbooaarrdd  7788''''  
  IInnffrraarreedd  mmuullttiittoouucchh  

  1100  TToouucchheess  

  AAlluummiinniiuumm  ffrraammee  --  AAvvaaiillaabbllee  ddiiffffeerreenntt  ccoolloorrss  

  SSuurrffaaccee  aannttii--ggllaarree  
  UUSSBB  ccoonnnneeccttiioonn  oorr  wwiitthh  ooppttiioonnaall  WWii--FFii  

  SSuupppplliieedd  ssooffttwwaarree  
 

MMooddeell：：AAddeessaabbooaarrdd  88221100AALL  

DDiiaaggoonnaall::  7788''''  

RRaattiioo：：44::33  

TToouucchh  tteecchhnnoollooggyy：：IInnffrraarroossssii  mmuullttiittoouucchh  

NNuummbbeerr  ooff  ssiimmuullttaanneeoouuss  ttoouucchheess  1100  ttoouucchheess  

TTyyppee  ttoouucchh::  ppeenn  oorr  ffiinnggeerr  

IInntteerrffaaccee：：UUSSBB22..00  oo  UUSSBB33..00  

DDiimmeennssiioonn：：11772222xx11224411xx3388  mmmm  

AAccttiivvee  aarreeaa：：11660066..55××11112266..55  mmmm  

PPaacckkaaggee  ssiizzee::  118822xx99**xx3344  ccmm  

NNeett  wweeiigghhtt：：1166..55kkgg  

GGrroossss  wweeiigghhtt：：2266..55kkgg  

RRiissoolluuttiioonn：：3322776677xx  3322776677  

LLiinneeaarriittyy  EErrrroorr：：11..55mmmm  

RReessppoonnssee  ttiimmee：：88mmss  

RReessppoonnssee  ssppeeeedd：：<<2200mmss  

TToouucchh  ttiimmeess：：uunnlliimmiitteedd  

MMiinniimmiimmuumm  ttoouucchh  oobbjjeecctt：：55  mmmm  

WWaallll  mmoouunntt  bbrraacckkeettss：：88  

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

Power Supply：USB, max.200mV rms 

Power：<2W, <200mA 

Certification：CE, FCC Class B, RoHS 
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WWiitthh  ssooffttwwaarree  AAddeessaattoouucchh  ssuupppplliieedd,,  yyoouu  ccaann  mmaakkee  tthhee  mmoosstt  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  tthhee  iinntteerraaccttiivvee  

wwhhiitteebbooaarrdd  aass  uuppllooaadd  yyoouurr  lleessssoonnss  oorr  yyoouurr  sslliiddeess  tthhrroouugghh  tthhee  vviissuuaalliizzaattiioonn  ttooooll,,  ddrraaww  ggeeoommeettrriicc  

ffiigguurreess  wwiitthh  ppeerrffeecctt  ttooooll  ""mmaaggiicc  ppeenn""  oorr  wwiitthh  22DD  oorr  33DD  ggrraapphhiiccss  pprreesseenntt  iinn  tthhee  sseeccttiioonn,,  

OOtthheerr  ffuunnccttiioonnss::  

  TTooooll  ccuurrttaaiinn  //  rreefflleeccttoorr  ttoo  eexxppoossee  oonnllyy  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ssccrreeeenn  ttoo  ssttuuddeennttss  

  AAbbiilliittyy  ttoo  uuppllooaadd  bbaacckkggrroouunndd  iimmaaggeess,,  

  KKeeyybbooaarrdd  vviissiibbllee  oonn  tthhee  ssccrreeeenn,,  

  IImmppoorrtt  ooff  mmeeddiiaa  ffiilleess  ssuucchh  aass  vviiddeeooss,,  pphhoottooss,,  aauuddiioo,,  

  DDiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ppeennss  wwiitthh  vvaarriioouuss  tthhiicckknneesssseess  aanndd  ccoolloorrss  sseelleeccttaabbllee  

  AAbbiilliittyy  ttoo  ccrreeaattee  sseevveerraall  sslliiddeess  oorrddeerreedd  nnuummeerriiccaallllyy,,  

  RReeppllaayy  ooff  tthhee  wwoorrkk  ddoonnee  oonn  tthhee  iinntteerraaccttiivvee  wwhhiitteebbooaarrdd  

  CCrreeaattiinngg  aanndd  vviieewwiinngg  tteessttss  aanndd  qquuiizzzzeess  ffoorr  ssttuuddeennttss..  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SSooffttwwaarree  AAddeessaattoouucchh  iinncclluuddeedd  mmuullttiillaanngguuaaggee..  

  EEaassyy  aanndd  iinnttuuiittiivvee  

  DDiissppllaayy  FFuunnccttiioonnss::  ddeesskkttoopp,,  ffuullll  ssccrreeeenn,,  

nnootteess  

  HHooookk  wwiitthh  eexxtteerrnnaall  ssoouurrcceess  ooff  aaccqquuiissiittiioonn  

((wweebbccaamm,,  ddooccuummeenntt  ccaammeerraa,,  eettcc....))  

  SSuuppppoorrtt  ffoorrmmaatt  ..iiwwbb  

  MMuullttiillaanngguuaaggee  

  CCoommppaattiibbllee  wwiitthh  ppooppuullaarr  ooppeerraattiinngg  

ssyysstteemmss  

  IImmppoorrtt  aanndd  eexxppoorrtt  ttoo  ppooppuullaarr  ffoorrmmaattss  

  FFuunnccttiioonn  hhaannddwwrriittiinngg  rreeccooggnniittiioonn  

  FFuunnccttiioonn  mmaatttteerr::  MMaatthheemmaattiiccss,,  PPhhyyssiiccss,,  

CChheemmiissttrryy  

  TTooooll  CClloocckk  //  TTiimmeerr 

 

 

AACCCCEESSSSOORRIIEESS  IINNCCLLUUDDEEDD::  

  IInnssttaallllaattiioonn  GGuuiiddee::  11  ppcc..  

  UUSSBB  ccaabbllee::  11  ppcc..  

  PPeennss::  33  ppcc..  wwiitthh  ppeenn  

  SSooffttwwaarree  AAddeessaattoouucchh  MMuullttiillaanngguuaaggee  

  KKiitt  ffoorr  wwaallll  mmoouunnttiinngg  

  

OOPPTTIIOONNAALL::  

  AAuuddiioo  SSppeeaakkeerr  4400  wwaattttss  

  MMoobbiillee  ssttaanndd  ffiixxeedd  oorr  eelleeccttrriicc  wwiitthh  bbrraacckkeett  ffoorr  pprroojjeeccttoorr  

 VVeerrssiioonn  3322  ttoouucchheess  ((mmoodd..  88223322AALL)) 

VISIT www.adesa.it 


