
R E V O L U C E  I N T E R A K T I V I T Y

Nenechte uniknout velké nápadyfor business

Změňte budoucnost obchodní spolupráce

eBeam Edge™ je mobilní řešení, které 
změní jakýkoliv hladký povrch na inter-
aktivní pracovní prostor. 

Informace psané v průběhu jednání na 
tradiční tabule se nedají zachytit. To 
vede ke ztrátě řady myšlenek a nápadů. 
Nástroje pro spolupráci online nejsou 
efektivní, protože neumožňují sdílet 
obsah tabule v reálném čase. 

eBeam Edge™ odpovídá požadavkům 
obchodních potřeb tím, že vytváří inter-
aktivní virtuální prostředí, ve kterém 
mohou týmy spolupracovat bez ohledu 
na to, kde se právě nacházejí.

Vejde se do kapsy, instaluje se během 
vteřin a dá se použít s projektorem i bez něj. 

Systém eBeam Edge™ zajistí, že obsah 
vytvořený v kancelářích či jednacích 
místnostech je zachycen ve své původní 
podobě. Obsah se dá uložit v celé řadě 
formátů včetně PDF a JPEG. Tím, že 
eBeam Edge™ umožňuje nahrát a sdílet 
obsahy zaznamenané na tabuli, zkracuje 
pracovní procesy, slučuje práci týmů a 
zefektivňuje jednání a výměnu informací. 

Zachyťte dnešní nápady a s pomocí 
systému eBeam Edge™ si zajistěte 
budoucí úspěch.
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Proč eBeam Edge™?

KONTAKT

• Transformuje stávající 
tabule a promítací plochy
s minimálními náklady. 

• Používá software 
eBeam Workspace™ pro 
dynamickou spolupráci  
s použitím interaktivní tabule. 

• Eliminuje nedorozumění 
při diskusi o tom, co jste na 
tabuli vlastně napsali. 

• Osvěží Vaše prezentace – 
kreslete, vpisujte poznámky 
a ovládejte Vaše data 
pomocí elektronického pera. 

• Ovládejte obsahy, 
prezentace, poznámky či 
webové stránky, měňte 
jejich velikost, ukládejte je 
a pracujte s nimi. 

• Spolupracujte napřímo či 
přes web, v reálném čase. 

• Navigujte rychle a ovládejte 
obsahy pomocí sady 
intuitivních nástrojů. 

• Využijte možnosti 
bezplatného a bezpečného 
sdílení obsahů ať už jste 
kdekoliv.

• Snižte si náklady na 
cestování z místa na místo. 

• Zachyťte a uložte své 
nápady a myšlenky. 

• Instalujte jednoduše, v mžiku 
vytvoříte dynamický pracovní 
prostor o rozměrech až 270 
x 150 cm (úhlopříčně až 330 cm). 
 

•
 

Zachyťte psané poznámky 
než je někdo vymaže.

Windows®

• XP, Vista, Windows 7

• Processor Pentium IV, 1.4GHz,  
1 GB RAM

• Doporučujeme alespoň 100MB 
volného prostoru na disku.

• Jednotka CD ROM nebo 
připojení k internetu.

• Dostupný port USB 2.0

Přijímač Edge

• Hmotnost: 73 g

• Rozměry: 24 x 5.1 cm

• Aktivní pracovní plocha: od 
úhlopříčky 20” (50 cm) až do 
123“ (312 cm).

• Technologie snímání: 
ultrazvuková a infračervená.

• Přesnost měření polohy: +/- 1.5 mm 

• Konektivita: USB nebo Bluetooth

Pero

• Hmotnost: 18 g

• Baterie: 1x AAA

Záruka

• 3 roky limitovaná záruka, 
s možností prodloužení 
celkově až na 7 let*.                            
(* v závislosti na místních 
podmínkách a předpisech


