
 

 

  

คณุลกัษณะเฉพาะ Interactive Touch Screen 
Razr i-Board รุ่น P-86A 

1. เป็นจอแสดงผล ดว้ยหลอดภาพแบบ LED Backlight มขีนาด 86 นิ้ว วดัตามแนวทแยงมมุและเป็นจอภาพชนิด IPS 
2. จอแสดงผลรองรบัการทชัสกรนีพรอ้มกนัได ้10 จุด ในรปูแบบอนิฟาเรด โดยมคีวามเรว็เคอรเ์ซอร์ 100 จุดต่อวนิาท ี
3. ความละเอยีดของจอภาพ (Resolution) 3840 x 2160 พกิเซล (4K) และม ีDisplay Ratio อยูท่ี ่16 : 9 
4. สามารถแสดงสไีด ้(Display Colors) 10 bit มคีวามสว่างสงูสุดอยูท่ี ่(Brightness) 370 cd/m² 
5. อตัราส่วนความคมชดั (Contrast Ratio) 4,000 : 1 และมคีา่ความเรว็ในการเปลีย่นเมด็พกิเซลอยูท่ี ่(Response Time) 8 

มลิลวินิาท ี
6. มชีัว่โมงการท างาน (Life time) 50,000 ชัว่โมง 
7. มลี าโพงอยูด่า้นหน้าของจอแสดงผล ก าลงัขบั 15 วตัต ์2 ตวั และมรีโีมทคอนโทรล จ านวน 1 อนั 
8. มีช่องสญัญาณเข้า (Input) ดงัน้ี 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 
ช่องสญัญาณออก (Output) ดงัน้ี HDMI x1, Line x1, SPDIF x1, RJ45 x1 

9. มชีอ่งเชือ่มต่อกบั OPS คอมพวิเตอร ์และสามารถเปิด – ปิด OPS คอมพวิเตอรพ์รอ้มจอแสดงผลได ้
10. มปีุ่ มค าสัง่ และชอ่งต่อสญัญาณภาพ อยูด่า้นหน้าจอแสดงผล เพือ่ความสะดวกในการใชง้าน 
11. มรีะบบปฏบิตักิาร Android เวอรช์ัน่ 8 
12. สามารถใชง้าน Screen sharing เพือ่สะทอ้นภาพจากโทรศพัทม์อืถอืหรอืแทบ็เลต็ขึน้ได้ 
13. มแีอพพลเิคชัน่ใชง้านคูก่บัฟังกช์ัน่สกรนีแชรร์ิง่โดยสามารถเขยีนคอมเมน้รปูภาพผา่นแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทม์อืถอืได้ 
14. มีแอพพลิเคชัน่ไวทบ์อรด์ท่ีสามารถใช้เขียนแทนกระดานด าได้ 
15. มีฟังกช์ัน่ดาวน์โหลด/อพัโหลดข้อมลูกบัตวัจอแบบไร้สายโดยสามารถใช้คู่กบัคอมพิวเตอรโ์น๊ตบคุและโทรศพัทไ์ด้เป็น

อย่างดี 
16. มีแถบเคร่ืองมือลดัท่ีสามารถเรียกใช้งานได้เพียงแค่ใช้ 2 น้ิวสมัผสับนหน้าจอแสดงผล 
17. มีฟังกช์ัน่แผน่ใสท่ีสามารถเขียนทบับนสญัญาณภาพท่ีเช่ือมต่อเข้ามาและสามารถบนัทึกเป็นรปูภาพได้ 
18. มโีหมดป้องกนัสายตา (Smart eye protection) สามารถปรบัแสงหน้าจอตามสภาพแวดลอ้ม และลดแสงในขณะเขยีนอตัโนมตั ิ
19. มซีอฟตแ์วรส์ าหรบัการใชง้านจอแสดงผล สามารถตดิตัง้บนเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งไมจ่ ากดั รองรบัระบบปฏบิตักิาร Windows 

10โดยมคีุณสมบตักิารใชง้านดงันี้ 
19.1 มคีลงัรปูทรง 3 มติ ิอยูใ่นซอฟตแ์วร ์สามารถเทสลีงในรปูทรง, ปรบัมมุมองไดร้อบทศิทาง, ปรบัความทบึ และโปรง่แสง

ได ้
19.2 มีฟังกช์ัน่สร้างเศษส่วนเชิงซ้อนแบบสามมิติ สามารถหมุนรปูทรงได้อย่างอิสระ 
19.3 สามารถบนัทึกไฟลห์น้าการใช้งานออกเป็นนามสกลุ .hhtx เพื่อความสะดวกในการเรียกกลบัมาใช้งานและ

แก้ไข 
19.4 สามารถน าเขา้ไฟลน์ามสกุล .ppt, .pptx, .dps, .pdf, .iwb และ .notebook 
19.5 สามารถส่งออกเป็นไฟลน์ามสกลุ .doc, .xls, .ppt, .wps, .et, .dps, .pdf, .htm, .png และ .iwb 
19.6 มฟัีงกช์ัน่ เล่นซ ้าสิง่ทีเ่ขยีนในทุกหน้าต่างการใชง้าน โดยไมต่อ้งกดบนัทกึก่อน 
19.7 สามารถบนัทกึหน้าจอเป็นไฟล์ VDO ทีค่วามละเอยีด 4K ได ้
19.8 สามารถแทรกภาพ และวดีโีอไฟล ์โดยวดีโีอไฟล ์สามารถลอ็คชว่งเวลาการเล่นทีต่อ้งการได้ 
19.9 มฟัีงกช์ัน่ชว่ยสนบัสนุนการเรยีนการสอน เชน่ สรา้งหน้ากระดาษ, ปากกา 10 รปูแบบ และคลงัเครือ่งมอื ฟิสกิส ์เคม ี

คณิตศาสตร ์
19.10 มฟัีงกช์ัน่ปากกาอจัฉรยิะทีส่ามารถชว่ยอ านวยความสะดวกในการวาดรปูทรง วงกลม, สามเหลีย่ม, สีเ่หลีย่ม, วงร,ี 

เสน้ตรง, เสน้ลูกศรตรง, เสน้โคง้ และเสน้ลูกศรโคง้ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
19.11 มฟัีงกช์ัน่การแปลงลายมอือยูใ่นซอฟตเ์เวรข์องจอสมัผสั สามารถแปลงลายมอืเป็นตวัพมิพภ์าษาองักฤษ, จนี, เกาหลไีด ้
19.12 สามารถยา้ยหน้าจอในแต่ละหน้าการน าเสนอ เพือ่เพิม่พืน้ทีก่ารใชง้านได ้โดยมฟัีงกช์ัน่ควบคุมการยา้ยหน้าจอ 
19.13 สามารถเพิม่หน้าการใชง้านไดไ้มจ่ ากดั โดยสามารกดเรยีกด ูหรอืซ่อนหน้าต่างการใชง้านแบบย่อได้ 
19.14 มฟัีงกช์ัน่เขยีนหน้าจอ โดยสามารถเขยีนทบัโปรแกรมต่างๆ ได ้และสามารถบนัทกึภาพเกบ็ไวไ้ด้ 
19.15 สามารถบนัทกึเสน้ทีเ่ขยีนลงโปรแกรม Microsoft Powerpoint ได ้
19.16 สามารถยา้ยต าแหน่งทลูบารไ์วไ้ดทุ้กทีใ่นหน้า และปรบัรปูแบบของทลูบารเ์ป็นแนวนอน และแนวตัง้ได้ 

20. ผูเ้สนอราคามเีอกสารหนงัสอืแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่าย, หนงัสอืรบัรองผลติภณัฑ ์และหนงัสอืแจง้การรบัประกนัจากบรษิทัฯ เจา้ของ



 

 

ผลติภณัฑ ์รบัประกนัสนิคา้ 2 ปี 


