
 

 

  

คุณลักษณะเฉพาะ Interactive Touch Screen 
Razr i-Board รุ่น P-75A 

1. เป็นจอแสดงผล ด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight มีขนาด 75 นิ้ว วัดตามแนวทแยงมุมและเป็นจอภาพชนิด IPS 
2. จอแสดงผลรองรับการทัชสกรีนพร้อมกันได้ 10 จุด ในรูปแบบอินฟาเรด โดยมคีวามเร็วเคอรเ์ซอร์ 125 จุดต่อวินาที 
3. ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840 x 2160 พิกเซล (4K) และมี Display Ratio อยู่ท่ี 16 : 9 
4. สามารถแสดงสีได้ (Display Colors) 10 bit มีความสว่างสูงสดุอยู่ที ่(Brightness) 370 cd/m² 
5. อัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) 4,000 : 1 และมีค่าความเร็วในการเปลี่ยนเมด็พิกเซลอยู่ท่ี (Response Time) 8 มิลลิวินาที 
6. มีชั่วโมงการท างาน (Life time) 50,000 ช่ัวโมง 
7. มีล าโพงอยู่ดา้นหน้าของจอแสดงผล ก าลังขับ 15 วัตต์ 2 ตัว และมรีโีมทคอนโทรล จ านวน 1 อัน 
8. มีช่องสัญญาณเข้า (Input) ดังนี ้HDMI x3 (V1.4 x1, V2.0 x2), Display Port x1, VGA x1, MIC (3.5mm) x1, Touch Port 

x5, USB (Public) x4 (USB 2.0 x3, USB 3.0 x1), USB Embedded x1, Audio x1, RJ45 x1, RS232 x1 
ช่องสัญญาณออก (Output) ดังนี้ HDMI x1, Line x1, SPDIF x1, RJ45 x1 

9. มีช่องเชื่อมต่อกับ OPS คอมพิวเตอร์ และสามารถเปิด – ปิด OPS คอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผลได ้
10. มีปุ่มค าสั่ง และช่องต่อสัญญาณภาพ อยู่ด้านหน้าจอแสดงผล เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
11. มีระบบปฏิบัติการ Android เวอรช่ั์น 8 
12. สามารถใช้งาน Screen sharing เพื่อสะท้อนภาพจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตขึ้นได้ 
13. มีแอพพลิเคช่ันใช้งานคู่กับฟังก์ช่ันสกรีนแชร์ริ่งโดยสามารถเขียนคอมเม้นรูปภาพผา่นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้ 
14. มีแอพพลิเคชั่นไวท์บอร์ดที่สามารถใช้เขียนแทนกระดานด าได้ 
15. มีฟังก์ชั่นดาวน์โหลด/อัพโหลดขอ้มูลกับตัวจอแบบไร้สายโดยสามารถใช้คู่กับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี 
16. มีแถบเคร่ืองมือลัดท่ีสามารถเรียกใช้งานได้เพียงแค่ใช้ 2 นิ้วสัมผัสบนหน้าจอแสดงผล 
17. มีฟังก์ชั่นแผน่ใสที่สามารถเขียนทับบนสัญญาณภาพที่เชื่อมต่อเขา้มาและสามารถบนัทึกเป็นรูปภาพได้ 
18. มีโหมดป้องกันสายตา (Smart eye protection) สามารถปรับแสงหน้าจอตามสภาพแวดล้อม และลดแสงในขณะเขียนอัตโนมัติ 
19. มีซอฟต์แวรส์ าหรับการใช้งานจอแสดงผล สามารถตดิตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่จ ากัด รองรับระบบปฏบิัติการ Windows 10โดย

มีคุณสมบัติการใช้งานดังน้ี 
19.1 มีคลังรูปทรง 3 มิติ อยู่ในซอฟต์แวร์ สามารถเทสลีงในรูปทรง, ปรับมุมมองไดร้อบทิศทาง, ปรับความทึบ และโปร่งแสงได ้
19.2 มีฟังก์ชั่นสร้างเศษส่วนเชิงซ้อนแบบสามมิติ สามารถหมนุรูปทรงได้อย่างอิสระ 
19.3 สามารถบันทึกไฟล์หน้าการใช้งานออกเป็นนามสกุล .hhtx เพ่ือความสะดวกในการเรียกกลับมาใช้งานและแก้ไข 
19.4 สามารถน าเข้าไฟล์นามสกุล .ppt, .pptx, .dps, .pdf, .iwb และ .notebook 
19.5 สามารถส่งออกเป็นไฟลน์ามสกุล .doc, .xls, .ppt, .wps, .et, .dps, .pdf, .htm, .png และ .iwb 
19.6 มีฟังก์ช่ัน เล่นซ ้าสิ่งที่เขียนในทุกหน้าต่างการใช้งาน โดยไม่ต้องกดบนัทึกก่อน 
19.7 สามารถบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์ VDO ที่ความละเอียด 4K ได ้
19.8 สามารถแทรกภาพ และวีดีโอไฟล ์โดยวีดีโอไฟล์ สามารถล็อคช่วงเวลาการเล่นท่ีต้องการได้ 
19.9 มีฟังก์ช่ันช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น สร้างหน้ากระดาษ, ปากกา 10 รูปแบบ และคลังเครื่องมือ ฟิสิกส์ เคมี 

คณิตศาสตร ์
19.10 มีฟังก์ช่ันปากกาอัจฉริยะที่สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการวาดรูปทรง วงกลม, สามเหลี่ยม, สีเ่หลี่ยม, วงรี, เส้นตรง, 

เส้นลูกศรตรง, เส้นโค้ง และเส้นลกูศรโค้ง ได้อย่างรวดเร็ว 
19.11 มีฟังก์ช่ันการแปลงลายมืออยู่ในซอฟต์เเวร์ของจอสัมผัส สามารถแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลีได ้
19.12 สามารถย้ายหน้าจอในแต่ละหน้าการน าเสนอ เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีการใช้งานได้ โดยมีฟังก์ช่ันควบคุมการย้ายหน้าจอ 
19.13 สามารถเพิ่มหน้าการใช้งานไดไ้ม่จ ากัด โดยสามารกดเรียกดู หรือซ่อนหน้าต่างการใช้งานแบบย่อได้ 
19.14 มีฟังก์ช่ันเขียนหน้าจอ โดยสามารถเขียนทับโปรแกรมต่างๆ ได้ และสามารถบันทึกภาพเก็บไว้ได้ 
19.15 สามารถบันทึกเส้นท่ีเขียนลงโปรแกรม Microsoft Powerpoint ได ้
19.16 สามารถย้ายต าแหน่งทูลบาร์ไว้ไดทุ้กที่ในหน้า และปรับรูปแบบของทูลบาร์เป็นแนวนอน และแนวตั้งได้ 

20. ผู้เสนอราคามเีอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย, หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ และหนังสือแจ้งการรบัประกันจากบริษัทฯ เจ้าของ
ผลิตภณัฑ์ รับประกันสินค้า 2 ปี 


