Tabela de Especificações
Técnicas DIS4K-65-FP
________________________________________________________________________
Tabela de Características Técnicas
Dimensões

• 65” (1651mm)
• 1432x810mm

Case

• Aço
• Pintura eletrostática Preta
• Proteção de tela em Vidro temperado 4mm

Tamanho TOTAL

• 1485x895x58mm

Tamanho Embalado

• 1650x1055x190mm

Peso Líquido / Embalado

• 42Kg / 55Kg

Instalação

• Suporte de parede (Incluso)
• Suporte Móvel (Opcional)

Resolução máxima de Tela

• 4K (3840x2160px)

Proporção de Tela

• 16:9

Tela

• LED/LCD
• Sem atalhos na área útil

Áudio

• Integrado 30W (2x15W)
• Subwoofer 20W

Digitalizador

•
•
•
•
•

Computador

• Conexão para Sistema JAE TX24/25 (OPS)
• Android (incluso)

Consumo de energia

• 180W Max.
• Bivolt Automático

Conteúdo do Produto

•
•
•
•
•

InfraRED
Até 20 Toques simultâneos
Precisão <1,5mm
Velocidade <3ms
Toque por dedo, caneta passiva, objetos não
transparentes

Antena Wireless
Controle Remoto
Cabo de Energia
02 Canetas Passivas
Kit de Instalação
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Tabela de Características Técnicas
Demais conexões

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

06 Entradas USB
HDMI Frontal
HDMI Traseira
RS232
RJ45
P2
AV
USB Touch (Frontal)
USB Touch (Traseira)
VGA
Leitor de Cartão
SPDIF
USB 3.0 Traseira
WiFi Antena
Conector JAE OPS
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Principais Funcionalidades do Software (Programa)
Idioma PT-Br
• Controle total do computador
• Captura e escrita sobre a tela de qualquer
programa do computador de forma total ou
parcial.
• Gravador de aulas com áudio e vídeo da
operação do computador formato . MP4, AVI,
WMV E MKV;
• Modo Lousa permitindo escrita sobre
qualquer programa do computador com
funcionalidades de:
• Modo Caneta;
• Modo Borracha (traço ou segmento);
• Marca Textos com opção de cores e
espessuras;
• Inserir formas geométricas;
• Galeria customizável de imagens
variadas com 05 categorias e mais de
1700 imagens;
• Inserir fotos;
• Inserir ilustrações;
• 08 Fundos (Fundos coloridos, Gráfico,
Plano Cartesiano, Caderno, Caligrafia,
Transparente, quadriculado,
personalizado, etc)
• Várias espessuras de traço;
• Seletor de Cores (32 milhões de cores)
e opacidade da cor;
• Modo Selecionar;
• Mover objetos na tela;
• Redimensionar objetos na tela;
• Editar objetos inseridos na tela
• Apagador de Formas e Imagens;
• Desfazer e refazer últimas ações;
• Reconhecimento de escrita manual de
cursiva para bastão;
• Utilização de ferramentas de destaque
na lousa;
• Controle de slides animado (sem
limitação do número de slides);
• Exportador de Slides (salva todas as
anotações feitas na tela) nos formatos
(JPG, PDF, DOC, PPT, HTML, SWF, ODT,
ODS, ODP E ODG e outros).

• Importação de formatos (PDF, PPT, PPTX,
DOC, DOCX, XLS, XLSX, SWF, 3GP, AVI,
MKV,MP4, WMV, MPG, MPEG, MOV, TIFF, GIF,
JPG, BMP, PNG, SVG, e outros);
• Funcionalidades de acessibilidade na barra
de ferramentas;
• Escrita em 100% da tela;
• Criação de HyperLink
• Teclado virtual permitindo digitação
diretamente na tela do computador;
• Modo Sombra permitindo ocultar e revelar
partes específicas da tela;
• Plus - Coleção de aplicativos interativos que
podem ser baixados via internet, préinstalados: Realçar, Destacar;
• Ferramenta de controle e interação com o
MS PowerPoint ®
• Atualização via internet gratuita;
• Manual digital completo (software e
hardware);
• Sistema de proteção de desligamento do
hardware (o programa avisa quando o
sensor foi desconectado);
• Sistema de calibração inteligente
(armazena os pontos evitando calibração a
cada reinício do programa);
• Compatibilidade com Slide Central para
publicação de conteúdo para a internet
diretamente da lousa;
• Instalador automático de drivers e
softwares.
Salvamento automático das telas anotadas
na lousa (evita perda por desligamento não
programado)
• Sem controle de licenças
• Compartilhamento de tela
• Controle por gestos
Android com suporte a instalação .APK
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