
Ангажираност, свързаност и сътрудничество по най-ефективния начин 

Анотиране и взаимодействие с всяко приложение

Изграждане и/или усъвършенстване на уроци посредством лесни за използване инструменти 

Възможност за запаметяване на материали и разпространение до всеки участник, по всяко време 

Възможност за използване на различни повърхности(стени, LCD екрани, стъклени, маси и т.н.)

Най-иновативното 
взаимодействие.

www.e-beam.com  |  1.888.99.eBeam

Luidia inc. is the creator of eBeamTM interactive technology that helps the world capture and share content. The company’s products are utilized by organizations of 
all sizes, with hundreds of thousands of users across multiple industries and geographies. For more information on Luidia, please visit www.e-beam.com.

©2016 Luidia, Inc. All rights reserved. eBeam and the Luidia logo are registered trademarks of Luidia, Inc. Other product names and logos are the property of their 
respective owners.

Цена
eBeam Edge Plus USB: 1180 лв. с ДДС.



Презареждащ стилус

Edge + Сензор

Package Contents Edge + USB Сензор

• Тегло: 2.6 oz (74 g)

• Размери: 8 x 1.65 in  (20 x 4 cm)

• Минимално активно работно 
пространство: 17 x 11 in (43 x 28 cm)

• Максимално активно работно 
пространство 108 x 60 in (275 x 152 cm)

• Тракинг технология: ултразвук и инфрачервен 

• Точност на позоционирането: +/- 1 mm

• Свързване: USB

• Мощност на предаване: <100mW

• Честота: 2.4 to 2.485 GH

• Максимална скорост на пренос: 2.1 MB/s

Стилус

• Тегло: .8 oz (23 g)

• Захранване: презареждаща литиево-полимерна батерия 

• 3 часа време на зареждане за 15 часа  работа 

Гаранция
• 2 години обща гаранция -

може да варира , в зависимост от страната

Windows®

• Windows XP или по-висок 

• Intel Pentium Dual-Core, 2.1GHz,
2 GB RAM

• препоръчителни 250 MB от наличното дисково 
пространство

• CD/DVD ROM drive или интернет връзка

• USB 2.0 или 3.0 port

Macintosh®

• OS 10.6 или по-висок

• Intel Core Duo, 1.5Ghz 
2 GB RAM

• 2препоръчителни 250 MB от наличното дисково 
пространство

• CCD/DVD ROM drive или интернет връзка

• USB 2.0 или 3.0 port

Linux®

• Ubuntu 10.04/12.04

• Intel Pentium Dual-Core, 2.1GHz,
2 GB RAM

• препоръчителни 250 MB от наличното дисково
пространство

• CD/DVD ROM drive или интернет връзка

• USB 2.0 или 3.0 port

Chromebooks
• Интернет връзка

eBeam Аксесоари

LCD Дисплей Конзола

Тази конзола превръща  
eBeam Edge+ и всеки 
плосък ТВ екран  в 
интерактивен дисплей. 
Включва мек писец.

Пакет маркери

Съхраняваш своите 
записки на  дъската с 
обикновени dry-erase 
маркери.

Споделяне на бележки и съдържание с 
отдалечени участници навсякъде по 
света.

Вземаш и тръгваш! Преносим и 
лесен за използване навсякъде.

Палитра с инструменти, която бързо 
свързва характеристиките и 
функциите с богата мултимедийна 
галерия.

• 3 часа време на зареждане за  8 часа  работа 

Android Tablets
 • Android 4.0 Ice Cream Sandwich(ICS) или по-висока

 • Интернет връзка

• Edge+ USB Сензор

• 2 Презареждащи интерактивни стилуса

• 4.5m USB кабел

• 2 закрепващи плочи

• 1m USB захранващ кабел за стилус

• 2  залепващи ленти

• 4 захранващи адаптера, универсални

• 4 резервни писци за стилус

• Инструкция за експлоатация

• Edge + Дисплей конзола

Включени в Edge+

eBeam Edge + USB Technical Specifications

Wireless Specification

Тел.: 02/976 8301 и 02/ 976 8304 

info@sirmamedia.com




