MimioFrame

Touch Board Kit

่ นพืน
้ ผิวกระดานของคุณ
ด้วยเฟรมกระดานอินเตอร์แอคทีฟ MimioFrame สามารถเปลีย
ให้กลายเป็นกระดานระบบสัมผัสภายใน 15 นาที โดยใช้งานร่วมกับกระดานไวท์บอร์ด
่ งคอมพิวเตอร์เดิมทีม
่ ีอยู่แล้ว
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และเครือ
เทคโนโลยีระบบอินเตอร์แอคทีฟรุน
่ ล่าสุด All New ที่ชว่ ยให้คณ
ุ สามารถบริหารงบประมาณ
ได้อย่างค้ม
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพ MimioFrame สามารถใช้งานร่วมกับทรัพยากรเดิมที่ มี
อยูแ่ ล้วในห้องเรียน และทำงานร่วมกันในระบบอินเตอร์แอคทีฟได้อย่างสมบูรณ์แบบ
•

ด้วยเทคโนโลยี Touch 360 ° Infrared คุณสามารถใช้งานระบบสัมผัสได้อย่างราบรื่น
่ ง ไม่วา่ จะเป็นตำแหน่งไหนภายในเฟรมกระดาน
และต่อเนือ

•

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

•

้ กเบา Extra-slim & Light-weight Design
ออกแบบมาให้มค
ี วามบางและมีนำหนั
สำหรับใช้งานร่วมกับกระดานในห้องเรียน โดยมีขนาดเฟรมกระดานตัง้ แต่ 78” และ 87”

•

ติดตัง้ เฟรมกระดานลงบนกระดานไวท์บอร์ดโดยตรงด้วย Industrial Strength Tape
ไม่ตอ
้ งทำการเจาะ หรือ มีขน
ั ้ ตอนยุง่ ยาก ทีอ
่ ่ าจทำให้ผวิ กระดานห้องเรียนเสียหาย

•

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
่ อมากกว่า 3 อุปกรณ์เป็น Option เพิมเติ
่ ม
** สำหรับการใช้งาน MimioMobileTM รองรับการเชือมต่

“ เปลีย่ นพืน้ ผิวกระดานของคุณให้กลายเป็นระบบสัมผัสภายใน 15 นาที ”
่

่

่

สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
ได้ทก
ุ รุน
่ และทุกรูปแบบ

ติดตัง้ ลงบนพืน้ ผิวกระดานไวท์บอร์ดเดิมในห้องเรียน
โดยใช้ Industrial Strength Tape

รองรับการสัง่ งาน Finger-touch
และรองรับผูใ้ ช้งาน Multi-touch
ได้สงู สุดถึง 10 จุดสัมผัสพร้อมกัน

เฟรมกระดานขนาด
78” และ 87”

รองรับความสูงกระดานประมาณ 110 และ 120 ซม.
เฟรมกระดานอินเตอร์แอคทีฟ่
แบบ Extra-slim Design
ติดตัง้ แนบไปกับผิวกระดาน

สามารถเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดได้
ตามปกติ ไม่สญ
ู เสียพืน้ ที่ การใช้งาน
เมื่ อไม่ได้ใช้งานระบบอินเตอร์แอคทีฟ

ไม่ตอ
้ งเปลีย
่่ นกระดานใหม่ หรือ
รือ้ กระดานเก่าออก

แนวการรับภาพที่ ฉายจาก
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

ใช้งานง่าย เพียงเชื่ อมต่อสาย USB
เข้ากับกับเครือ
่ ่ งคอมพิวเตอร์

ภาพตัวอย่างการติดตัง้ บนกระดานไวท์บอร์ดในห้องเรียน

MimioFrame เฟรมกระดานอินเตอร์แอคทีฟ
เทคโนโลยีระบบสัมผัส

Touch 360° Infrared

อัตราส่วนของเฟรม

16 : 10

ขนาดของเฟรม (ขอบนอก)

78 นิว้ และ 87 นิว้

รองรับ Multi-touch

สูงสุด 10 จุดสัมผัส

รองรับ Finger-touch

ใช่ และวัสดุทึบแสง

ระยะห่างผิวสัมผัส (Z-Depth)

ประมาณ 5 มม.

การเชื่ อมต่อ

สาย USB

ระบบปฏิบัติการที่ร่ องรับ

Windows 7+, Mac, Linux, Chrome

ซอฟต์แวร์

MimioStudio และ MimioMobile เชื่ อมต่อได้ 3 อุปกรณ์

การติดตัง้

เทปกาว 2 หน้า Industrial Strength Tape

รองรับการใช้งานร่วมกับ MimioStudio Classroom
Software และ MimioMobile App เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน ผ่านการมีสว่ นร่วมของนักเรียน
ภายในห้องเรียน (Collaboration) และสามารถนำไป
ประเมินผลได้ (Assessment)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ ย
่ นแปลงรายละเอียดโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1,051 มม. และ 1,124 มม.

1,092 มม. และ 1,166 มม.

ขนาดและสัดส่วนโดยประมาณ

1,681 มม. และ 1,829 มม.
ละ

”แ

ณ

ะมา

ปร

76

“

85

1,723 มม. และ 1,870 มม.
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