3M™ DIGITAL BOARD
Gebruiksvriendelijk
• Interactief schrijfbord (White Board)
• Gebruiksvriendelijke software
• Gemakkelijk (met stift) beschrijfbaar bord
DB565 78-9236-6884-8
165 cm beelddiagonaal
DB578 78-9236-6883-0
198 cm beelddiagonaal

• Digitale presentatiepen
• Snelle toegang tot interactief menu
• Duurzame constructie
• Lage onderhoudskosten

Features
• Snel toegang tot het menu vanaf het bord stelt de gebruiker in staat om te kalibreren, het interactieve
menu te openen, voorwaarts en achterwaarts te gaan en een nieuwe pagina te openen met één klik.

• Duurzaam stalen bord met geëmailleerd schrijfoppervlak.
• De ergonomisch ontworpen multifunctionele pen biedt schrijfgemak.
• U kunt uw notities direct digitaal bewaren en doorsturen.
• Via de gebruiksvriendelijke USB verbinding met uw pc heeft u direct toegang tot het internet,
de meegeleverde afbeeldingengalerij of ander lesmateriaal.

• Te gebruiken in combinatie met elke (3M) beamer.

Model:

DB565

DB578

Beelddiagonaal:

165 cm

198 cm

99,1 cm x 152,4 cm

119,4 cm x 157,5 cm

25 kg

34 kg

WhiteBoard (netto) schrijfoppervlak:
Gewicht:
Schrijfoppervlak:

Schrijfoppervlak van geëmailleerd porselein.

Pen:

Digitale presentatiepen

Software:

Surf naar de speciale site: www.3m.com/meetings voor gratis software upgrades
en informatie

Stroomvoorziening:

DC 5V, 100mA, USB

Normering:

cULus, CE, NOM

Garantie:

5 jaar op de hardware / 2 jaar op elektronische onderdelen
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Software kenmerken
• Elektronische aantekeningen in kleur bewaren, printen of
e-mailen in verschillende bestandsformaten (ESB, JPEG, TIFF,
HTML, PDF, vector PDF, BMP 256 kleuren, WBD) PowerPoint ®
(PPT & PPS) en metafile (EMF).
• Selecteer stukken tekst of foto’s uit verschillende/meerdere
documenten om vervolgens aantekeningen toe te voegen.
• Gebruik de verzameling afbeeldingen en achtergronden

Minimale systeemeisen

uit de meegeleverde afbeeldingengalerij of kopieer plaatjes
uit andere programma’s en sla ze eenvoudig op.

• Microsoft ® Windows® compatible computer met Pentium II ®
400 Mhz processor

• Interactieve besturing van uw pc door middel van
de muisfuncties in de digitale presentatiepen.

• Windows 2000, 2003 en XP compatible (gebruikers van andere
systemen kunnen de Shared Meetings functionaliteit gebruiken via
een Java™ applet en een daarvoor geschikte internet browser)
• 10 MB beschikbare schrijfruimte

• Werk online samen op meerdere Digital Boards vanaf
verschillende locaties.
• Handig bij het visualiseren van ingewikkelde concepten.
• Microsoft ® NetMeeting/LiveMeeting ® compatible.

• 65K kleuren SVGA en vergelijkbare High Performance videokaart
• CD-Rom drive of internet verbinding voor software installatie
• Eén vrije seriële poort of USB poort (of USB/Seriële adapter)
• Digitale projector (beamer) verbonden met pc

• De terugspeelfunctie maakt het mogelijk alle aantekeningen
nog eens te bekijken, inclusief verwijderde items.
• Importeer bestanden uit populaire pc-programma’s met verschillende bestandstypen; maak aantekeningen en bewaar deze.

• Internet verbinding voor “Shared Meetings” applicatie

(PPT, BMP, GIF, JPEG, ICO, EMF, WMF, Microsoft®, Excel®,
Clipboard files) Microsoft ® Word ® (DOC & RTF).

• (1) Software CD
• (1) Digitale presentatiepen
• (1) AA batterij (voor presentatiepen)
• (1) Bevestigingsmateriaal

Optionele accessoires
• Bijbehorend plateau (rechts): 78-6969-9753-1
• Installatie service:

78-9998-3269-0

• Digitale presentatiepen:

78-6969-9777-0

• 3M™ High performance wipe:

70-0710-8945-5

3M Nederland B.V.
Afdelingen Visuals
Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel. (071) 5 450 337
© 3M 2006

Interactief menu:
het interactieve
(cirkelvormig) menu
maakt het mogelijk
om aantekeningen
op te slaan, stukken
tekst te accentueren
en de presentatiepen als muis te
gebruiken. U kunt
uw pc vanaf het
menu bedienen.
Vorige pagina

Uitgebreide
afbeeldingen
galerij:
de ruim 2700
afbeeldingen
zijn te gebruiken
als visueel hulpmiddel om het
leerproces te
ondersteunen.
Volgende pagina
Nieuwe pagina

Kalibreren
Belangrijke mededeling
Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen over 3M producten zijn gebaseerd op informatie die betrouwbaar geacht wordt, maar volledigheid of accuraatheid hiervan wordt niet gegarandeerd. Voordat u dit product gebruikt,
dient u zich op de hoogte te stellen van de toepassingen van het product en vaststellen of dit product geschikt is voor het
door u beoogde gebruik. Door het gebruik aanvaardt u elk risico en elke aansprakelijkheid die door het gebruik kunnen
ontstaan. Elke verklaring in verband met dit product die niet is opgenomen in 3M’s huidige publicaties, of elke afwijkende
verklaring op uw aankoopbon, zal geen rechten creëren tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met een
bevoegde functionaris van 3M.
Garantie; beperkte aansprakelijkheid
Op 3M’s Digital Whiteboard (hierbij beperkt tot het schrijfoppervlak, zijpaneel, penhouder en elektronische sensor
beschermkap wordt voor een periode vijf jaar vanaf de datum van aankoop een garantie afgegeven dat deze vrij is
van gebreken in het materiaal of fabricagefouten. Op alle andere onderdelen, waaronder de elektronische sensor, kabel
en software wordt voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop een garantie afgegeven dat deze vrij
zijn van gebreken in het materiaal of fabricagefouten. 3M geeft geen verdergaande garantie af dan hiervoor vermeld,
noch een impliciete garantie op bepaalde verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. Indien het product
gebreken vertoont binnen de hierboven vermelde garantieperiode, zal 3M, naar haar keuze, het 3M product vervangen,
repareren of de aankoopprijs vergoeden van het 3M Product. 3M is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van
welke aard dan ook die door gebruik van het product is veroorzaakt.
3M is een geregistreerd handelsmerk van 3M. Alle andere genoemde handelsmerken zijn service-, geregistreerde
handelsmerken van de desbetreffende firma’s.

MS-0005-0483-6

Meegeleverde accessoires
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