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Tabla interactiva Expert 95"

Expert -
posibilitati
nebanuite
si cea mai

avansata suita
de optionale
din Romania

Educatia interactiva este modul ideal de a pregati tanara generatie pentru cerintele actuale
ale societatii si, in perspectiva, pentru piata muncii. Pe langa abilitatile didactice, profesorii
au nevoie de dispozitivele educationale cele mai avansate pentru a crea ore de curs
interesante care sa stimuleze interesul si implicarea activa a elevilor.

Gama de table interactive Expert cu
tehnologie de ultima-generatie Infrared,
din care face parte si Tabla Interactiva
Expert cu diagonala de 95" | 242 cm, pune
accentul pe aceste aspecte atat de
importante si este special adaptata
mediului educational si nevoilor
profesorilor si elevilor din Romania.

Tablele interactive Expert dispun de o gama
variata de functii si, pe langa suita unica de
optionale, ofera o multitudine de beneficii
pentru invatamantul prescolar, primar,
gimnazial, liceal sau universitar, cu o
experienta usoara de utilizare atat pentru
profesor, cat si pentru elevi.
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Special conceputa pentru mediul educational din
Romania, tabla Interactiva Expert cu diagonala de 95" |
242 cm se integreaza nativ cu distanta prin Zoom, Google
Meet, Microsoft Teams, mozaBOOK si orice alta aplicatie
de invatamant la distanta sau videoconferinta sprijind
modul de predare interactiv.

Astfel, tot ceea ce lucrati pe tabla interactiva poate fi
vazut fara niciun alt accesoriu de ceilalti participanti in
timp real. Mai mult, prin functia de a permite control,
participantilor li se poate permite sa interactioneze in
timp real cu continutul lectiei curente.

Tabla interactiva Expert 95"
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Tabla interactiva Expert 95"

✓ Tabla interactiva permite utilizare atat tactila (deget), cat si
cu marker-ul special

✓ Multi-Touch – ce permite utilizarea tablei de pana la 10
utilizatori simultan

✓ Tehnologie IR Cell Optical LED
✓ Ofera utilizatorilor posibilitatea de a folosi simultan gesturi

diferite: micsorare, marire, rotire, inclinare
✓ Suport pentru aplicatii educationale ale oricaror alti

producatori
✓ Suprafata metalica - proprietati anti-zgariere, anti-reflexie si

anti-stralucire (optimizata pentru proiectie)
✓ Suprafata tablei permite scriere cu marker tip whiteboard
✓ Software educational gratuit in limba romana,

multidisciplinar, pentru a spori interactiunea si comunicarea
dintre profesori si elevi

✓ Meniu lateral tip hot keys
✓ Functie multi-color ce permite detectia automata a

numarului si culorilor markerelor ridicate din Pen Tray
✓ Dispune de o suita diversificata de accesorii si optiuni
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Tabla interactiva Expert 95"

Sistemul interactiv Pen Tray cu 4 markere de
culori diferite si radiera, permite selectarea
automata a unei culori de scriere sau a radierei
fara alte apasari de butoane sau meniuri.

Sistemul detecteaza automat culoarea aleasa si
va ajusta interfata software pentru a facilita
operarea. Designul pen tray-ului interactiv
faciliteaza instalarea in modul corp comun cu
tabla interactiva.

Tabla Interactiva Expert cu diagonala de 95" | 242 cm contribuie la crearea unui mediu ideal predarii si invatarii moderne in era
digitala, oferind calitate superioara si functionalitate crescuta la un pret accesibil. Integrarea ultimelor tehnologii este realizata
printr-un design compact, foarte rezistent la zgarieturi, lovituri sau alte agresiuni mecanice (otel tratat cu suprafata ceramica), dar
si prin suita impresionanta si unica de accesorii si optionale disponibile.
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Tabla interactiva Expert 95”

✓ Licenta aferenta software-ului interactiv este de tip

perpetuu, cu acces nelimitat la toate versiunile

ulterioare ale aplicatiei, software-ul are functie de

verificare automata a update-urilor

✓ Functii media disponibile: posibilitatea de a insera

imagini, audio, flash, video, browsere web.

✓ Functii: scris de mana, smart pen, creion, marker,

laser, high lighter, diferite forme geometrice si

forme geometrice in spatiu, radiera, functii de

aranjare si formatare a textului.

✓ Functie pentru recunoasterea scrisului de mana si

transformarea automata a acestuia in text editabil.

✓ Functie e-ink de editare cu cerneala digitala

inteligenta in aplicatii precum Microsoft Word,

PowerPoint, Excel, PDF sau adnotari in timp real in

Microsoft Explorer/Edge.

✓ Software-ul interactiv cu functie multi-user pentru

scriere/desenare ce permite utilizarea simultana a

tablei interactive de catre mai multi utilizatori
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Tabla interactiva Expert 95” – Accesorii disponibile optional

Pen Tray interactiv Incinte acustice
stereo Vision

Stand ajustabil
AV1000

Camera documente 
Aver U50

IQ SmartPen

Solutie wireless 
Airtime

Suport table 
interactive Vega

Solutie de 
comunicare Zoom

Sistem de videoconferinta
EVC130

Training
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GBC® | Servicii disponibile

Demo: Toate produsele si solutiile prezentate beneficiaza de demo gratuit. Va asteptam cu drag in cel mai mare showroom de produse
interactive din Romania pentru a alege impreuna solutia potrivita aplicatiei.

Transport: Toate tablele interactive IQboard beneficiaza de transport gratuit. Asigurarea marfurilor la valoarea reala este de asemenea
inclusa.

Instalare: Avem peste 15.000 unitati instalate si peste 20 ani experienta. Echipele noastre specializate in instalarea solutiilor
interactive va stau la dispozitie pentru programarea instalarilor la nivel national.

Manuale: Toate produsele si solutiile IQboard sunt insotite de manuale de utilizare in limba romana, atat pentru echipamentele
furnizate cat si pentru aplicatiile software.

Training: Alegand serviciile de instalare GBC® veti primi pe langa calitatea desavarsita si documentatia impecabila, o sesiune
introductiva de instruire privind operarea solutiei alease.

Helpdesk: Servicii de inalta calitate in perioadele de garantie si postgarantie asigurate de GBC®, centrul autorizat service pentru
Europa de Est si cel mai mare integrator Audio Video in Romania.

GBC® este integrator audio video cu prezență internațională și detinatorul celor mai multe certificari de la cei mai importanți producători din industrie. Suntem,
de asemenea, membri AVIXA șimembri cu drepturi depline PSNI – rețele globale care garantează calitatea și uniformitatea soluțiilor și serviciilor noastre oriunde
în lume. În 2022 am obținut, prin brandul IQboard, acreditarea din partea Ministerului Educației și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru susținerea
cursului de perfecționare “Dezvoltator e-learning” și am fost desemnați “Best Places To Work în AV” din partea PSNI Global Alliance network.



info@gbc.ro

021.667.26.41

Eugen Lovinescu street,  no. 14 
Bucharest, Romania 011276


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9

