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PISSARRES 
 COL·LABORATIVES
PER EDUCACIÓ



VIDEO STREAMING 4K
Reproducció de vídeos de Youtube a
4K gràcies al potent processador
Android integrat.

MENÚ FLOTANT
Amb accés a les principals funcions MENÚ LATERAL

Accessos directes a eines i a 4
perfils configurables

PERSONALITZABLE
Dissenys en negre o blau

BOTONERA FRONTAL
Botons físics de ràpid accés a
Home, Volum, enrere, menú

Tot a un sol click: icones flotants, panells laterals i botoneres frontals

Agilitat i precisió: escriptura, esborrat o redimensionament d'objectes i
anotacions amb la ma.
Amb la pissarra infinita mai faltarà espai de treball. Desprès es compartirà
fàcilment tot el contingut gràcies al generador de codis QR

Pissarres col·laboratives amb pantalla LCD-LED d'alta qualitat amb tecnologia
HDR. Alta definició 4K UHD.
Detecten simultàniament 40 punts tàctils, 20 d'ells d'escriptura.
Dos altaveus de 15 watt integrats.

Seleccionar, desplaçar i redimensionar objectes es molt senzill i intuïtiu

Pissarra infinita Generador de codis QR



Congelació d'imatges per donar més dinamisme a les presentacions, mirroring
de fins a 4 dispositius simultàniament i mirroring invers per seguir les
explicacions des del propi dispositiu de l'alumne.
Mode split per utilitzar dos aplicacions al mateix temps.

Suports de peu o
paret

Accessori PC
Windows

Retalla, duplica i clona. Son funcions bàsiques incloses de sèrie, que faciliten la
realització de presentacions o explicacions complexes.

Retalls d'alta
precisió 

Fàcil duplicat
d'objectes

Clonat del color de
llapis o del fons

Amplia quantitat d'aplicacions educatives disponibles. Actualitzacions
automàtiques OTA. Compatibilitat nativa amb Apple que permet rebre fins a 4
dispositius Apple. A més amb l'app Eshare es pot realitzar mirroring invers,
projecció directa des de càmera o compartir des de dispositiu a pissarra.
PC-OPS opcional i gran varietat de suports disponibles.

Congelar imatge Mirroring Mode Split
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Especificacions tècniques

Gamma de pissarres col·laboratives Traulux

Tres formats: 65", 75" i 86"
Resolució 4K
Garantia in situ 5 anys amb reinstal·lació inclosa

 


