MimioBoard

Touch Board

่
กระดานอินเตอร์แอคทีฟ MimioBoard่ ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรืน
และง่ายดายยิ่ งขึน้ สามารถใช้งานระบบอินเตอร์แอคทีฟแบบ Finger-touch และ
Multi-touch นอกจากนีย้ ังรองรับการเขียนโดยปากกาไวท์บอร์ดได้อีกด้วย
ด้วยการออกแบบทีใ่่ ห้ความสำคัญในการใช้งานเป็นหลัก MimioBoard สามารถทำงานได้
แบบ 2-in-1 รองรับการใช้งานระบบอินเตอร์แอคทีฟ และการเขียนโดยปากกาไวท์บอร์ด
มีขนาดกระดานตัง้ แต่ 87” และ 105” ขึน้ อยูก
่ บ
ั ลักษณะการใช้งาน
•

ด้วยเทคโนโลยี Touch 360 ° Infrared คุณสามารถใช้งานระบบสัมผัสได้อย่างราบรื่น
่ ง ไม่วา่ จะเป็นตำแหน่งไหนบนกระดาน
และต่อเนือ

•

รองรับการสัมผัส Multi-touch ได้ถงึ 10 จุด หรือ รองรับการเขียนใช้งาน Dual-touch
พร้อมกันได้ถงึ 5 จุด และสามารถสัง่ งานโดย Finger-touch และวัสดุทบ
ึ แสงทัว่ ไป

•

ผิวกระดานรองรับการเขียนโดยปากกาไวท์บอร์ด และสามารถทำความสะอาดได้งา่ ย
ทำให้สะดวกและมีความยืดหยุน
่ ในการใช้งาน

•

ตัวกระดานถูกออกแบบใหม่ให้เหมือนกับกระดานไวท์บอร์ดปกติ เฟรมกระดานมีขนาดเล็ก
้ กเบา สามารถติดตัง้ ได้งา่ ยและสะดวกบนทุกพืน้ ผิว
และสวยงาม โครงสร้างมีนำหนั

•

มาพร้อมโปรแกรมการใช้งานห้องเรียน MimioStudioTM Classroom Software และ
รองรับการใช้งาน MimioMobileTM ได้ถงึ 3 อุปกรณ์ สำหรับ Standard license **

* รองรับ Multi-touch บนระบบ Windows. สำหรับระบบ Mac และ Linux รองรับแบบ Single-touch
่ มต่อมากกว่า 3 อุปกรณ์เป็น Option เพิ่ มเติม
** สำหรับการใช้งาน MimioMobileTM รองรับการเชือ

ผิวกระดานทำจากวัสดุพเิ ศษ Erasable and
Magnetic Surface มีความแข็งแรง ทนทาน
รองรับการภาพจากเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
และการเขียนโดยปากกาไวท์บอร์ด

กระดานอินเตอร์แอคทีฟ MimioBoard
่

่

เทคโนโลยีระบบอินเตอร์แอคทีฟที่่ออกแบบมาสำหรับใช้งานในห้องเรียนโดยเฉพาะ ประยุกต์นำ
่ ันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนควบคู่กับความเข้าใจ
เทคโนโลยี Touch 360 ํ Infrared ที่ท
ลักษณะการใช้งานจริงของผู้สอน
่

MimioBoard สามารถสัง่ งานได้ด้วยปลายนิว้ สัมผัส Finger-touch รองรับผู้ใช้งานหลายคน
่ ิวกระดานยังคงคุณสมบัติรองรับการเขียน
Multi-touch ได้สูงสุดถึง 10 จุดสัมผัส ในขณะทีผ
ด้วยปากกาไวท์บอร์ดเช่นเดียวกับกระดานไวท์บอร์ดทั่วไป

รายละเอียด MimioBoard
MimioBoard 871T

MimioBoard 1051T

ระบบปฏิบัติการที่ร่ องรับ

Windows 7+, Mac, Linux, Chrome

ขนาดกระดาน (ขอบใน)

87 นิว้

105 นิว้

ขนาดกระดาน (ขอบนอก)

90 นิว้

108 นิว้

ขนาด (L x H x D -Est.)

1,923 x 1,220 x 39 มม.

2,407 x 1,323 x 39 มม.

อัตราส่วนกระดาน

16 : 10

16 : 9

เทคโนโลยีระบบสัมผัส

Touch 360° Infrared

รองรับ Multi-touch

สูงสุด 10 จุดสัมผัส

รองรับ Finger-touch

ใช่ และวัสดุทึบแสง

ค่า Tracking Speed

> 100 Frames/s

ค่า Response Time

10 ms

วัสดุผิวกระดาน

Erasable and Magnetic Surface

วัสดุเฟรมกระดาน

อลูมิเนียม High-gloss เคลือบสีขาว

่ มต่อ
การเชือ

สาย USB

การติดตัง้

Interlocking Wall-mount จำนวน 4 จุด

ซอฟต์แวร์

MimioStudio และ MimioMobile เชื่ อมต่อได้ 3 อุปกรณ์

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ย
่ นแปลงรายละเอียดโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซอฟต์แวร์การใช้งานห้องเรียน MimioStudio Classroom Software
กระดานอินเตอร์แอคทีฟ MimioBoard มาพร้อมซอฟต์แวร์การใช้งานห้องเรียน MimioStudio
ช่วยให้การเรียนการสอนระบบอินเตอร์แอคทีฟถูกนำไปใช้งานอย่างเต็มที่แ่ ละมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนและสื่อการสอนในรูปแบบของอินเตอร์แอคทีฟ เน้นการทำกิจกรรมและ
การมีส่วนร่วมของนักเรียนภายในห้องเรียน (Collaboration)
MimioStudio ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน ชุดคำสัง่ อยู่ในรูปแบบของรูปภาพ GUI
(Graphic User Interface) ที่่ง่ายต่อการเข้าใจ นอกจากนี ้ สามารถรองรับและทำงานร่วมกับ
่ การสอน เช่น ppt, pdf, word ฯลฯ และรวมถึงสื่อ
่ ระบบอินเตอร์แอคทีฟทีม
่ ีอยู่แล้วได้
สื่อ
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