
 

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM: 
 
Bảng tương tác cảm ứng đa điểm Donview hỗ trợ cho người dùng lên đến 10 người sử dụng 
cùng một lúc. Nó cho phép nhiều người dùng chia sẻ hoặc viết lên bảng đồng thời mà không 
cần phải giới hạn trong một khu vực nhất định. Người dùng có thể xóa nội dung hoặc hình 
ảnh bằng tay hoặc bằng bút trực tiếp trên bề mặt bảng. Với phần mềm giảng dạy Donview, 
Whiteboard được trang bị nhiều công cụ giảng dạy phù hợp, tài nguyên giảng dạy, thí 
nghiệm mô phỏng các môn học khác nhau. 
  

 

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM: 

 

- Bảng cảm ứng đa điểm cho phép nhiều người dùng viết, xóa, sử dụng phím nóng lên 

bảng đồng thời bằng tay hoặc bằng bút. 

- Chất liệu sử dụng khung hợp kim nhôm chắc chắn sang trọng. 

- Chống nhiễu ánh sáng: Bảng có tính năng chống nhiễu ánh sáng nhằm bảo vệ mắt học 

sinh. Bảng có thể sử dụng trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. 

- Sử dụng 18 phím tắt 2 bên bảng khi không sử dụng phần mềm. 

- Không cần cài đặt trình điều khiển. 

- Phần mềm giảng dạy được trang bị vô số công cụ giảng dạy, tài nguyên giảng dạy, thí 

nghiệm mô phỏng của các môn học khác nhau tích hợp sẵn phù hợp cho các quốc gia 

khác nhau.  



  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT: 
 

Model IQ-IR86 

Kích thước bảng 85.6 Inch (đường chéo 2m18) 

Kích thước bảng (W x H x D) 1760 x 1280 x 35 mm 

Trọng lượng bảng 16 Kg 

Công nghệ chạm Touch Sensitive Interactive White Board 

Tỷ lệ 4:3 

Cảm ứng đa điểm 
10 người sử dụng đồng thời bẳng bút hoặc bằng ngón tay, hỗ  

trợ 10 kiểu xóa bằng bút hoặc tay khác nhau. 

Tuổi thọ cảm ứng 60.000.000 giờ 

Độ phân giải 9600 x 9600 

Hỗ trợ ánh sáng bên ngoài 30000 Lux 

Thao tác định vị bảng 4 điểm, 9 điểm hoặc 20 điểm  

Độ chính xác 0.05mm 

Tốc độ xử lý tín hiệu 480 dots/s 

Truyền tải ánh sáng 100% 

Tỷ lệ hiệu chỉnh tín hiệu ≤ 8m/ giây 

Chức năng nhấn chuột phải trên  

bảng 
≤ 2 giây 

Nguồn điện cung cấp W 2.5W, hoạt động dưới USB 5V, dòng điện 500mA 

Phím nóng 2 bên bảng 18 phím 

Chất liệu phủ bề mặt bảng PET chống trầy 

Kết nối Thích hợp với mọi máy chiếu Wireless 

Tương thích Windows XP.Win7.Win8.Win10.Android, MAC OS 

Môi trường nhiệt độ hoạt động 40℃~60℃; độ ẩm: 0% ~ 95%  

Độ ẩm Làm việc: 30%~80%; Bảo quản: 10%~90%. 

Phụ kiện đi kèm 
Phần mềm CD, Dây cáp USB 7.5m, Khay đựng viết, 2 
viết bảng, bát treo, hướng dẫn sử dụng, 

Bảo hành Theo tiêu chuẩn từ nhà sản xuất 

Chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

 

 
 

 

Shenzhen Donview Electronic Technology Co., Ltd 

  

Foreign Trade Center of Interactive Products Department: 

Address: Room 211, building C, DongPu Donglong Business Center, Tianhe District, 

Guangzhou, China 

Tel: 0086-20-82028699    

E-mail: miaoxiuyun@donview.cn 

Factory in Shenzhen: 

4-8/F, Building A, No.38 , Zhenxing Road, Li Yuhe Insdustrial Park, Loucun Community, 

Gongming Subdistrict, 

Guangming  New Discrict, Shenzhen City, China. 

 


