
   Интерактивна дъска OnBoard 

Изцяло насочена към потребностите на 

образователните институции в България. 

Нещата, които отличават дъската - 

нейната функционалност, покритие и 

модерният й дизайн. Заедно с това 

предоставяме и нашето пълно съдействие, за 

да работим заедно и да успеем реално да 

преобразим класната стая. 

Оптимално статично решение, позволяващо 

изключително точна калибрация, удобство 

и функционалност при работа! 

 

 

Предимства: 
Инфраред технология – последно поколение технология при интерактивните дъски; 
позволява писането с пръст  не е необходима електронна писалка, която е консуматив в 
дългосрочен план 

Дизайн – семпъл и модерен дизайн. Здрави профили, предпазващи от нараняване; 

Покритие – специалното матирано покритие е една от основните отличителни 
характеристика на дъската OnBoard спрямо всички останали решения на пазара.  
От една страна матираното покритие не отразява толкова силно лампата на проектора и 
щади очите при по-продължителна работа. Освен това специалното покритие позволява 
писането по дъската с обикновен маркер, което я прави използваема и като нормална 
бяла дъска! (Няма нужда от две дъски) 

‘’Plug and play’’ – дъската се свързва изключително удобно, единствено чрез USB кабел 
към компютъра 

Софтуер – Презентационен софтуер към дъската за създаване и разработване на 
собствени интерактивни уроци, както и за ежедневна работа в клас. Множество 
инструменти, графики, изображения и различни функции за работа в рамките на софтуера; 
Възможност за добавяне на нов образователен ресурс към софтуера; 
Multi-touch функция: поддържа до 10 точки на докосване едновременно върху дъската  
може да работят повече от 2-ма човека едновременно върху дъската.  
Български език – важна и отличителна характеристика за софтуера към OnBoard!  

Статичност – принципно винаги препоръчваме статичните решения, тъй като те са по- 
функционални за работа: няма разместване в калибрацията, пренасяне на устройства и т.н 



 

 

Техническа спецификация: 

Технология Инфраред технология 

Свързване USB 2.0, USB 3.0 

Размер 1722x1241x38 (мм) 

Активна зона 1606,5х1126,5 (мм) 

Резолюция 4096*4096 

Бързина на реакция <20ms 

Захранване +DC 5V, +4.75V до +5.25V, USB кабел, 

Поддържаща OS 
XP , Vista , Win7 , Win8 ,Win10, Linux , Mac OSX 10.5 


