de communicator© is onmisbaar
in de eigentijdse klaslokalen

www.communicator77.com

Wist u dat: Uit onderzoek is gebleken dat
het gebruik van een interactief whiteboard
de aandacht versterkt en de motivatie verhoogt.

De communicator© is onmisbaar in de eigentijdse klaslokalen. Dit interactieve whiteboard is de beste
assistent bij het communiceren van uw studiemateriaal en ondersteunt de interactie met uw leerlingen.

De communicator is eenvoudig aan te sluiten op uw computer. Met de
speciale MultiMedia pen neemt u de muisfunctie over. U schrijft, klikt en sleept
met de hoogste nauwkeurigheid. Dit gebeurt geheel digitaal. Er treedt
geen vertraging op.
Door het grote schermoppervlak is de communicator bij uitstek geschikt voor
klassikaal gebruik. Zo houdt u de aandacht van uw leerlingen moeiteloos vast.
De communicator stimuleert interactiviteit en ondersteunt een dynamische leeromgeving.

Toegankelijkheid en eenvoud in gebruik, zijn de belangrijkste aspecten van de
communicator. Door het aanstippen van de sneltoetsen activeert u onder andere het
schoolbord, toetsenbord, verschillende stiften, wisser, PowerPoint, Excel en internet.
Dit whiteboard verandert nu in een interactief touchscreen op schoolbordformaat.
De communicator doet wat u wilt!

communicator©

communicator© accessoires
MM pen + USB oplader •
Oplaadbare pen die opgeladen kan worden in de USB poort.
Geheel opgeladen kunt u de pen 11 uur gebruiken.
Artikelnummer 10020212

MMX pen •  
Pen voorzien van normale verwisselbare batterijen.
Opladen via het bord is niet nodig.
Artikel nummer 10020211

communicator wireless connector •
Voor het draadloos besturen van de

communicator©

Artikel nummer 10020221

communicator onderstel •
Verrijdbaar en in hoogte verstelbaar.
Artikel nummer 10020200

mobile presenter •
Bluetooth aangestuurd interactief tablet.
Artikel nummer 10020320

PI-1500 interactief tablet monitor •
15” drukgevoelig scherm met elektromagnetische pen.
Inclusief communicator© software.
Artikel nummer 10020300

Met de communicator kunt u al uw aantekeningen, notities en opmerkingen
gemakkelijk mailen, printen of opslaan. De bestanden inclusief wijzigingen zijn direct
beschikbaar voor iedereen.
In de standaard meegeleverde software zitten talloze hulpmiddelen die u tijdens uw les
kunt gebruiken. Deze software is inbegrepen en wordt regelmatig vernieuwd.

software
Deze software is een waardevolle aanvulling op elk interactief bord.
Hiermee kunt u hedendaagse lessen voorbereiden, opslaan en presenteren.
De C-tools software is vormgegeven in een Windows omgeving en hierdoor
zeer toegankelijk.
U kunt er onder andere mee knippen, plakken, draaien, vergroten, verduisteren en
u beschikt over onder andere 10.000 afbeeldingen en achtergronden, landkaarten,
diverse pennen, stiften en internet bronnen. C-tools software is
op elk type interactief whiteboard te installeren en te gebruiken.
www.ctools.nl
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Elektromagnetisch/Digitaal

Resolutie

1.000 lijnen per inch

Bevestigingsmogelijkheden

In hoogte verstelbare muurbevestiging
(meegeleverd), onderstel optioneel

Kleur

Grijs frame met wit scherm

Maat

B X H: 160,8 cm x 115,8 cm
(Communicator 77)

Gewicht

16,3 kg

Aansluitingen

USB of computer poort serieel

Garantie

10 jaar

Systeemeisen

Windows 95/98/2000, Windows NT/
XP, Vista. CD-ROM drive en
25Mb vrije ruimte op de harde schijf

Software

Communicator software
C-tools educatie software

Inclusief

In hoogte verstelbare muurbevestiging,
software, USB aansluitkabel, pen.
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Nog meer voordelen:
U kunt tijdens het schrijven en tekenen met uw hand op het bord steunen.
Realtime tekenen door de snelle verwerking naar de computer.
Door het grote projectievlak uiterst geschikt voor grote groepen.

Met de

communicator© wordt het schoolbord digitaal!

De communicator werkt met een elektromagnetische technologie.
Wanneer u de speciale MM pen bij het bord houdt, neemt hij
automatisch de muisfuncties over. Deze techniek is de meest
snelle, accurate en gebruikte techniek. Dit is nauwkeurig tot op de
millimeter zodat u feilloos schrijft, klikt en sleept.
De voorzijde van de communicator is voorzien van een speciale laag
die uw bord optimaal beschermt tegen krassen en harde materialen.
Tevens is het bord geschikt voor het gebruik van normale whiteboard
stiften en is gemakkelijk schoon te maken.
De communicator is onverwoestbaar de beste!
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Hoe werkt de communicator?

