Hitachi PX-Duo Interactieve Overlay

Maak een
plasmascherm
direct interactief
Gebruik een plasmascherm als
interactief presentatiemiddel,
zonder schaduw of schittering

Door de Hitachi PX-Duo interactieve overlay op een
Panasonic plasmascherm* te bevestigen, verandert deze
direct in een interactief presentatiemiddel met
haarscherpe resolutie. Dankzij de PX-Duo is uw
plasmascherm met zowel de pen als uw vinger te
bedienen!
De PX-Duo is verkrijgbaar in 50” en 65” beelddiagonaal
en wordt geleverd inclusief de uitgebreide Starboard
Software.
Met de software kunt u aantekeningen maken, zelfs over
films of Powerpoint presentaties. Bovendien is het met de
conferentiemodule mogelijk om live samen te werken met
gebruikers van Hitachi interactieve systemen op andere
locaties! Zo kunt u eenvoudig uw bestanden en
presentaties met anderen delen.
Met de PX-Duo en de Starboard Software kan het
plasmascherm door twee personen gelijktijdig gebruikt
worden en zijn bepaalde functies beschikbaar voor
bediening met beide handen (bijvoorbeeld zoomen)
Kortom, de PX-Duo biedt u een nieuwe dimensie van
interactiviteit met perfect beeld!
* Overlay uitsluitend geschikt voor Panasonic TH-50PF10EK en
TH65PF10EK

Dubbele inspiratie, onbeperkte mogelijkheden

Een blik op de PX-Duo:
Toepassingen
•

Onderwijs

•

Presentaties

•

Vergaderingen

•

Seminars

•

Teleconferentie

Belangrijkste eigenschappen en mogelijkheden
•

Eenvoudige bediening met functietoetsen aan de zijkant van
het scherm.

•

Presenteren met behulp van de krachtige Starboard Software

•

Flexibiliteit door pen én vingerbediening

•

3 jaar garantie

•

Voeding via USB kabel

•

Leverbaar in 50” en 65”

•

Overlay uitsluitend geschikt voor Panasonic TH-50PF10EK en
TH65PF10EK monitoren.

Specificaties
Hardware specificaties
Modelnummer:
Invoermethodes:

PX-DUO-50

PX-DUO-65

AH00201

AH00204

Beeldsensor en infrarode technologie

Verbinding met PC:
Effectieve beelddiagonaal

USB 1.1, 2.0
50 inch
(1106 mm (b) x 622 mm (h))

Sample rate:

65 inch
(1434 mm (b) x 807 mm (h))

Ca. 100 punten/sec.

Resolutie:

Ca. 0,05 mm

Nauwkeurigheid:

Ca. 1,5 mm

Gebruiksspecificatie:
Afmetingen (alleen overlay) (mm):
Gewicht (alleen overlay) :
Verpakkingsafmetingen (mm):
Verpakkingsgewicht:
Certificaten:

5 – 35 Celcius, 20 – 80%
vochtigheid zonder condensatie
1220 (l) x 845 (h) x 66 (b)

1556 (l) x 1041 (h) x 66 (b)

Ca. 7 kg.

Ca. 9 kg.

1320(l) x 980 (h) x 160 (b)

1674 (l) x 1175 (h) x 160 (b)

Ca. 15 kg.

Ca. 19 kg.
VCCI klasse B,
FCC klasse B, CE, UL
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