
Az osztálytermi körülményekre tervezett, 2x20W teljesítményű LSK CBM A40W USB sztereó audió rendszer tantermi hangminőséget biztosít 
a különböző multimédiás alkalmazások futtatása során. Az interaktív táblára erősíthető aktív sztereó hangszóró pár központi egységén 
(Audio HUB) - amely az interaktív tábla tolltartójának közepére kerül felszerelésre - találhatók a hangerő növelésére és csökkentésére  
szolgáló + és - jelekkel ellátott hangerő-szabályzó gombok.

Ugyancsak ezen a központi egységen találhatók a külső adathordozók (micro SD kártya, illetve USB kulcs) fogadására szolgáló bemenetek, 
ahol az USB aljzatba pendrive vagy akár Bluetooth kulcs is csatlakoztatható.

(termékkód: LSK CBM A40W)

LSK CLASSBOARD USB SZTEREÓ HANGRENDSZER CBM SOROZATÚ INTERAKTÍV TÁBLÁKHOZ

Az LSK ClassBoard USB sztereó hangrendszer 
használata esetén nincsenek felesleges vezetékek, 
mivel a sztereó audió rendszer ugyanazzal az 
USB kábellel csatlakozik a számítógéphez, mint az  
interaktív tábla, azaz nincs szükség külön hangkábelek 
alkalmazására.

JELLEMZŐK:

· Teljesítmény: 2 x 20W

· Frekvencia átvitel: 45 Hz – 18 KHz

· Bemeneti csatlakozók: micro USB (PC-hez), 
HDMI (interaktív táblához), line-in, mic-in

· Kimeneti csatlakozók: 2 x RCA (hangszórók-
hoz), 2 x USB-A, 1 x micro SD

· Tápellátás: USB / 5V, áramfelvétel  
max. 500 mA

· Méretek: 410 mm × 55 mm x 42 mm / hang-
szóró

· Méretek: 107 mm x 65 mm x 22 mm / Audio 
HUB

· Szerelvények interaktív táblához: alaptartozék

· Garancia: 2 év

· Működési körülmények: 5°C - 35°C, max. 80% 
páratartalom (nem kondenzált)

A hangrendszer a telepítését követően az interaktív táblarendszer  
integrált tagjaként viselkedik; a csatlakoztatott USB eszközök kitallózható 
perifériaként megjelennek a Windows Intéző vagy egyéb (pl. Total Commander) 
programokban, ezáltal a csatlakoztatott eszközök fájlrendszere és tartalma a 
számítógép, illetve a billentyűzet használata nélkül, az interaktív tábla felületéről 
is könnyen elérhető és használható.

Kiegészítők LSK ClassBoard interaktív táblákhoz

SMART INNOVATION – A JÓ ÖTLET!



Az aktív tolltartó telepítését követően az LSK ClassBoard Studio interaktív oktatási szoftverben 
külön gomb megnyomása nélkül, a tollak egyszerű felemelésével válik lehetővé a jegyzetelés. 
A speciális, mágneses érzékelési elven működő tolltartóból a kiválasztott színű toll felvételével azonnal megkezdhető a 
munka. Az aktív tolltartó külön üzemmód beállítása nélkül is támogatja a több felhasználós használatot, ami azt jelenti, hogy 
2, 3 vagy 4 toll egyidejű felemelésekor mindegyik toll “aktiválódik” és a táblaszoftver munkafelülete grafikusan 2, 3 vagy  
4 részre kerül felosztásra, így akár 4 felhasználó egyszerre 4 különböző színnel is készíthet jegyzeteket az LSK ClassBoard Studio szoftverben.

Az aktív tolltartó (LSK CBM APT) az LSK ClassBoard A40W USB sztereó hangrendszerrel 
együtt is használható, ez esetben a tolltartó USB csatlakozására a hangrendszer 
központi egysége (Audio HUB) biztosít lehetőséget. Az aktív tolltartó 4 db műanyag 
tollat és 1 db törlőt tartalmaz.

(termékkód: LSK CBM APT)

AKTÍV TOLLTARTÓ LSK CLASSBOARD CBM SOROZATÚ INTERAKTÍV TÁBLÁKHOZ

A passzív tolltartó minden LSK ClassBoard CBM sorozatú interaktív tábla alaptartozéka, de elvesztése vagy sérülése esetén külön is 
megvásárolható. A passzív tolltartó 2 db műanyag tollat tartalmaz.

(termékkód: LSK CBM PPT)

MŰANYAG PASSZÍV TOLLTARTÓ LSK CLASSBOARD CBM SOROZATÚ INTERAKTÍV TÁBLÁKHOZ

A vezeték nélküli jelátviteli modul alkalmazásával lehetőség nyílik az interaktív tábla és a számítógép csatlakoztatására és működtetésére 
vezetékes összeköttetés kiépítése nélkül is. A 2,4 GHz jelátviteli frekvencián működő, vezeték nélküli rendszer 2 részből áll: a számítógép 
USB portjához csatlakoztatható adó egységből és az interaktív tábla hátoldalára szerelhető vevő egységből.

FONTOS! A vezeték nélküli jelátviteli modul az USB hangrendszer és aktív tolltartó egyidejű telepítését és használatát nem támogatja!

A vezeték nélküli összeköttetés beállítását az LSK ClassBoard Driver 
segédprogram teszi egyszerűvé, mely a beállítások elvégzése mellett 
a vezeték nélküli csatlakozás állapotáról, az elérhető csatornákról és 
a jelerősségről is információkat nyújt.
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(termékkód: LSK CBM WM)

VEZETÉK NÉLKÜLI JELÁTVITELI MODUL LSK CLASSBOARD CBM SOROZATÚ INTERAKTÍV TÁBLÁKHOZ


