
FX-TRIO StarBoard
Líder mundial em 

tecnologia de lousas 

interativas.

O novo StarBoard FX-TRIO se baseia no sucesso do 
premiado FX-DUO, com recurso único de operação, 
através dos dedos ou caneta, em uma superfície 
resistente e durável,que permite escrita com pinc€is
dry-erase e at•micos.

O FX-TRIO traz outra novidade – a primeira lousa 
interativa no mundo capaz de suportar três pessoas 
escrevendo de uma só vez ! As aulas tem maior 
interatividade e mais dados podem ser adicionados 
simultaneamente. Os professores podem utilizar até 3 
alunos na lousa numa mesma lição. O FX-TRIO também é 
beneficiado por uma superfície diferenciada e apresenta 
melhor precisão e durabilidade.

Benefícios-chave
Grupo de trabalho interativo - Até três pessoas podem 
escrever na lousa simultaneamente.

Flexibilidade de aprendizagem - IntelliPen converte 
automaticamente os desenhos feitos a mão livre.

Operação por gestos – a função “Magical Touch” 
permite deslocar imagens com facilidade utilizando a 
palma da mão, ou encolher e expandir imagens com o 
movimento dos dedos. 



Principais Características
Operação usando gestos com as mãos (multi-touch).

Utiliza dedo, caneta ou qualquer objeto para interação.

Superfície livre de componentes eletrônicos para maior durabilidade.

Superfície de baixo brilho para minimizar a reflexão do projetor

Caneta Eletrônica(opcional) com 3 botões programáveis.

16 teclas de função (14 pré-programadas).

Inclui 2 canetas telescópicas (Stylus).

Inclui o Software StarBoard®

Especificações Técnicas

Modelo
Método de digitalização
Interface computador
Área ativa
Razão de aspecto
Resolução
Taxa de amostragem
Precisão
Material do quadro/Superfície
Dimensão (mm)
Especificação de operação
Teclas de função
Consumo de energia
Peso
Dimensão da embalagem (mm)
Certificações
Garantia

Acessórios fornecidos

Acessórios Opcionais
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Sensores de imagem e infravermelho

USB 1.1, 2.0

77"

4:3

Aprox. 500 lpi

Aprox. 100 pontos/segundo

± 1,5 mm

MDF (estrutura), Resina Curada (Superfície)

1.765 (L) x 1.408 (A) x 69 (P) 

Temp. (5-35 °C) e umidade s/ condensação (20-80%) 

16

5V, 500 mA

28 kg

1.985 (L) x 1.555 (A) x 123 (P)

FCC, CE, ROHS

5 anos

02 canetas telescópicas (Stylus), suporte para 

canetas, suporte para montagem em parede, manual 

de instalação.

Suporte de piso para lousa e caneta eletrônica.

Requisitos do Sistema

CPU Intel Pentium 4 1.8GHz ou superior

RAM 1 GB ou maior (recomendado)

HD 300 MB de espaço livre

Resolução de cores 16 bit ou maior

Softwares I.E. 6.0 ou superior / DirectX

9.0c / MS Office 2000 ou superior,

Windows Media Player 9.0 ou

superior, Adobe Acrobat 5.05 ou

superior para importar documentos

Hardware CD-ROM

Sistema Operacional Microsoft Windows 2000/XP/Vista,

Windows 7, Linux

Outros Placa de vídeo com overlay de 

hardware para o vídeo

CPU Processador Intel®

RAM 1 GB ou maior (recomendado)

HD 300 MB de espaço livre

Resolução de cores 16 bit ou maior

Softwares MS Office 2004 ou superior para importar

documentos / Quick Time 7.1 ou superior

Hardware CD-ROM

Sistema Operacional Mac OS X

Outros Saída de vídeo integrada ou através de 

acessório Apple

 Requisitos para PC  Requisitos para MAC

Opção para comunicação sem fio (IEEE 802.11 b/g).


