
iNTERACTIEF
 • Touch herkenning: Vinger, pen of elk ander pen of
 vingervormig object
 • Hoge reactiesnelheid
 • i3Duo Surface: Het geoptimaliseerde whiteboard oppervlak met 
 buitengewone mogelijkheden voor projectie, schrijven en
 droogwissen 

iNSPIREREND
 • Breedbeeld 87 inch
 • Tot 10 touch points
 • Ultranarrow 24mm frame
 • Platform onafhankelijk, een perfecte match voor elke 
 educatieve software

GEÏNTEGREERD
 • Eenvoudig onderhoud
 • Inclusief standaard muurbevestiging
 • Stof bestendig V-Sense touch technologie
 • Levenslange garantie op keramisch stalen oppervlak

VERLENGDE GARANTIE
EXCLUSIEF VOOR EDUCATIE

Tot 5 jaar. Alleen geldig na registratie 
op www.i3learning.nl

WIJ ADVISEREN

i3LEARNHUB

SOFTWARE VOOR SAMENWERKEND 

LEREN REGISTREER GRATIS OP

www.i3learnhub.com

Vergeleken met de traditionele whiteboards, bevat i3BOARD een aantal unieke kenmerken. Anders 
dan pen en vinger erkenning, maakt de nauwkeurige en betrouwbare V-Sense touch technologie 
multi-user interactie mogelijk tot maximaal 10 gelijktijdige aanrakingen. 

Het ultra-smalle aluminium frame geeft de i3BOARD een strak uiterlijk en maakt het onderhoud
gemakkelijk; het verlaagt de lange termijn total cost of ownership.

i3BOARD 8703 T10 DUO
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SPECIFICATIES

Exclusief design door i3 - w
ijzigingen voorbehouden.

Naam model i3BOARD  8703 T10 

Formaat 87"

Display Aspect Ratio  16:10 

Fysiek
Specificaties

Afmeting i3BOARD 122,2H * 193W * 3,5D cm (48.11*75.98*1.38")

Grootte actieve scherm 117,2H * 188W cm (46.14*74.02")

Schrijf oppervlak

i3 Duo Surface
Het geoptimaliseerde whiteboard oppervlak met buitengewone mogelijkheden 
voor projectie, schrijven & droog wissen. Minimaliseert hotspot, minder reflec-
tie van natuurlijk licht & minimale beeldschaduw

Touch technologie V-Sense Multi

Aanraakfunctie Elk ondoorzichtig object, inclusief vinger, pen ...

Aanraakpunten
10 gelijktijdige aanrakingen (alleen Windows7 Home Premium, Windows7 Ulti-
mate, of later - Besturingssystemen die initial multi-touch niet ondersteunen: 
Windows7 Home, Vista, Windows XP, Window 2003)

Resolutie  32767×32767

Bezel kleur Zwart

Voeding USB

Installatie methode Inclusief muurbevestiging

Netto gewicht 26,2 kg

Gewicht verpakt 29,10 Kg

Afmeting verpakking 2085mm x 1355mm x 120mm

Omgevingstemperatuur (gebruik)  -15~50°C (5~122F)     

Vochtigheidsgraad omgeving  (gebruik) 20~90%

Omgevingstemperatuur (opslag)  -40~50°C (-40~122F)

Vochtigheidsgraad omgeving  (opslag) 10~95%

Stroomverbruik ≤400mA

Aanbevolen
Computer

Configuratie

CPU >3.4GHz . X86

RAM >4G

Hard disk >100G

Interface USB2.0 of hoger

Scherm resolutie  1280*800

USB power >4.6V (de kracht van de USB-kabel moet meer zijn dan 4.6V op het i3BOARD)

Accessoires
Standaard accessoires USB kabel, pen, pennenbak

Annotatie software GRATIS i3LEARNHUB licentie - registreer nu op i3learnhub.com

Garantie
Standaard  3 jaar

na registratie 5 jaar

Afmeting: 1932 mm - 76”  
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TECHNISCHE TEKENING

100 mm - 3,9”
34 mm - 1,3”
34 mm - 1,3”

OPTIONELE ACCESSOIRES

i3HAWM
in hoogte verstelbare muurbevestiging

i3BOARD uitbreiding (i3WHITEBOARD)
whiteboards voor extra schrijfoppervlak

i3SWEEZZ
draai, trek en geef les

i3COMPUTER
compacte 24/7 cpu

i3SPEAKERS
onzichtbare luidsprekers 
(alleen in combinatie met i3HAWM 
of i3SWEEZZ)

INFO@i3-TECHNOLOGIES.COM


