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První interaktivní projektory s možností ovládání 

dotykem prstu PJ3000i/PJ2000i 
 

Více dotyková technologie integrovaná přímo do projektoru - není třeba žádná interaktivní 
tabule. Laserový modul, který se jednoduše namontuje na standardní tabuli, vytváří 

laserovou clonu pokrývající celý její povrch. Infračervená kamera integrovaná do projektoru 
zaznamenává dotyky prstem, stylusem nebo perem na povrch  

- až 10 dotykových bodů současně! 
 

Zaujměte své obecenstvo, zvyšujte jeho studijní potenciál a pomáhejte zlepšovat výsledky 
své výuky pomocí neuvěřitelných 2D nebo 3D výukových hodin. 

 
Současně s projektorem je dodáván nejlepší softwarový balíček ve své třídě: TB Comenius 

Office, RM Easiteach Next Generation a MyScript Stylus 
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INTERAKTIVNÍ PROJEKTORY PJ3000i/PJ2000i 

 

 Ultra krátká projekční vzdálenost - promítání působivého obrazu s úhlopříčkou 89“ ze 

vzdálenosti pouhých 67 cm od projekční plochy. Díky tomu projektory PJ3000i /PJ2000i 

eliminují stíny na projekční ploše a usnadňují tak prezentaci. Zářivé barvy, které vydrží - 

prezentujte obrazy s nádherně zářivými, přesně zobrazenými barvami, u kterých 

nedochází ke zhoršování kvality v průběhu času, a to díky technologiím BrilliantColor™ 

a DLP®.  

 Technologie True HDMI - pomocí vstupu HDMI v1.3 můžete promítat křišťálově čisté 

snímky. Bezproblémové promítání z počítačů a zdrojů signálu s vysokým rozlišením 

pomocí jediného kabelu HDMI - nejsou třeba žádné oddělené zvukové kabely.  

 Dokonalý pro vyučování - maximalizace prostoru ve třídě pro učitele i studenty. Učitel 

může stát blízko tabule, aniž by mu intenzivní světlo z projektoru svítilo do očí, nebo 

vytvářel stíny na projekční ploše.  

 Světelný výkon 3 500 ANSI Lm  

 Nízké náklady na provoz - životnost lampy až 4000 hodin 

 Integrované reproduktory s výkonem 10W 

 Současně s projektorem je dodáván nejlepší softwarový balíček ve své třídě:  

TB Comenius Office, RM Easiteach Next Generation a MyScript Stylus.  

 Zabezpečení - váš projektor chrání a od jeho krádeže odrazuje zámek 

Kensington a ochrana heslem. Možnost zobrazení uživatelského loga na 

úvodní obrazovce.  
 
 

RM Hotkeys s 20 ikonami 
 
 

o Ideální pro práci s SW RM Easiteach Next Generation  

o RM Klávesové zkratky jsou ideální pro použití s novými Ultra touch 

tabulemi. Klávesové zkratky jsou umístěny na obou stranách projekční 

plochy.  

o 2 proužky s klávesovými zkratkami a 20 ikonami jsou uživateli k dispozici 

pro nastavení.  

 
 
 


