
تفاعل مع الطالب يف الغرف الصفية يف أجواء ممتعة. حقق مزيداً من الفائدة من كل حصة دراسية مع سبورات  كالبورد كومبليت التفاعلية التي 

تعطيك خياراٍت أوسع لطرق الرشح والتعليم.

امليزات
إمكانية استخدامها من قبل مستخدم� يف آن واحد باألصبع (ال تحتاج ألقالم خاصة)

سطح الكتابة مقاوم للخدش، مكفول مدى الحياة

�تاز سطح السبورة برسعة استجابة عالية تت�ىش مع رسعة حركة اإلصبع عىل السطح

يتم توصيلها بالحاسب اآليل عن طريق وصلة USB فقط

الربنامج املزود مع السبورة متوفر بـ ١٦ لغة منها العربية واإلنجليزية

الشاشة متوفرة بالحجم� و تدعم البعدين ٤:٣ و ١٦:٩

�كن تخزين كل ما يقوم به املعلم بالصوت والصورة عىل الحاسب اآليل

خاصية تصحيح خط اليد والتعرف عىل األشكال

مزودة برشيط أدوات عىل جانبي السبورة لسهولة التحكم بالسبورة والربنامج (١٦ زر عىل كل جانب)

Easiteach Next Generation تتضمن السبورة ٥ رخص مجانية الستع�ل الربنامج التعليمي

       

األلواح التفاعلية اإللكرتونية

للتعليم



األلواح التفاعلية اإللكرتونية - للتعليم

املواصفات

الصنف

التكنولوجيا

IWB88/M/A - IWB105/M/A                 IWB88/CR/A - IWB105/CR/A
(IR) أشعة تحت الحمراء

سطح س�اميك مغناطييس

١٦زرعىل الجهت�

 ال

األصبع ، قلم وايت بورد أو مؤرش بالستي� ميالم�

٣٢٧٦٨x٣٢٧٦٨

msاإلستمرارية: ١٢

١٨٠ نقطة بالثانية

USB

105 (إنش) / 88 (إنش)

نعم

٣ سنوات

٣ سنوات

سطح الكتابة

رشيط األدوات

سطح مقاوم للخدش

سطح كتابة (وايت بورد)

أسلوب الكتابة

الدقة

رسعة اإلستجابة

رسعة املؤرش

الوصلة

األبعاد الخاريجية (انش)

املساحة النشطة

درجة ( الحرارة- الرطوبة)

(حرارة-رطوبة) الخزين

نظام مغناطييس للتعرف عىل األقالم

كفالة السطح

كفالة التكنولوجيا

الربنامج املستخدم

RM Easiteach  زر الستدعاء لوحة املفاتيح من رشيط األدواتمواصفات برنامج

خاصية تعدد اللمس (ويندوز ٧)

خاصية تصحيح خط اليد و التعرف عىل األشكال

امكانية تسجيل الصوت والصورة

نظام التصويت

بنك الوسائط املتعددة

األنشطة وبنك التطبيقات (ودجت)

 دليل استخدام متعدد اللغات (منها اللغة العربية) 

سطح ميالم� أبيض

نعم 

نعم  ال

 األصبع أو مؤرش بالستي�

٢٥ سنة

www.kalboard.com

(-٢٠ إىل ٦٠ س) (١٠-٩٠٪)

(-٤٠ إىل ٥٠ س) (١٠-٩٠٪)

٨٨ IWB ١٠٥ IWB / (١٠٩٠ x ١٦٦٨ ملم) (٢١٦٠ × ١٠٩٠ ملم)

Easiteach Next Generation + مشغل اللوح


