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Capacitive touch screen
รูปแบบการทัชสกีนแบบเดียวกันกับมือถือทำการเข�ยนที่ลื่นไหล
ใชไดทั้งมือและปากกา Capacitive รองรับการเข�ยน 20จ�ด 
อายุการใชงานนาวนานกวาระบบ infrared (IR)

Resolution 4K
คมชัดระดับ 4K เพ�่อใหการเร�ยนการสอนเปนไปอยางหนาสนใจที่สุด

Full Optical Bonding
เทคโนโลยีลาสุดในการผลิตจอทัชสกีน ทำใหภาพคมชัดและสวาง
มากกวาจอทั่วไป แถมยังตัดแสงสะทอน ปองกันแสงสีฟา ปองกันรอย
ข�ดขวน ปองกันแรงกระแทก กันนํ้า กันฝุน

Remote Control and Screen sharing
ควบคุมกระดานไรสาย และสงภาพไรสายจากมือถือ แท็บเล็ต 
ข�้นบนกระดานและเข�ยนตอบโตกันระหวางกระดานและมือถือ แท็บเล็ต

I-BB75 / I-BB86
i-BLACKBOARD
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Size
Model

Size/mm
Mount

Brightness
Resolution

Display ratio
Constrast ratio

Color temperature
Viewing

Displat size/mm
Life

1895x1066
>

450cd/m2 500cd/m2

o o

>

Wall mount or Movable stand

Power
Homepage: back to Android homepage

Setting:to show OSD menu
ScreenLock: short press to turn the screen to be standby, long press to lock the screen

TouchLock:to lock the touch function
ScreenRecord: Record what is operated on the screen.

Volumn +: increase volumn
Volumn -: decrease volumn

Front buttons

Specification

75”
IBB-75

86”
IBB-86

Input
Power

Standby Power

100~240V/5A/60Hz/50Hz

0.5W
550W(MAX)400W(MAX)

4000x1238x93

50000h
1650.24x928.36

Speaker
Wireless microphone (Optional)

Power: 2 x 15WPower: 2 x 12W
Support wireless microphone sound collection and broardcasting

3840*2160
16:9

4000:1
10000K

178 /178 ( Horizontal/Vertical )

N.W 71KG（middle part）
30KG（two sides）

72KG（middle part）
30KG（two sides）
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The surface is heat tempered glass, anti-glare, anti-smash, anti-scratch, 
anti-reflection and water proof.

Suitable for writing with chalk, liquid chalk, glass board markers.
Suitable for cleaning with dry or wet sponge or cloth.

Full bonding with the panel, gap between LCD panel and the glass is less than 1mm.
ITO capacitive touch film, with full bonding, air gap between the glass and the panel is less than 1mm.

Android 8.0, 4G DDR4, 2400MHz, 32GB Flash, with whiteboard function.
It supports to play files and open browsers.

Glass surface

Touch Film

Android

Single internet cable supports 1000M width, support Android and Windows OS online at the
same time,support Android ethernet upto 1000M width,support internet online waking up 

with low power consumption.Ethernet

Wired network

Support 2.4G, 5G dual frequency WiFi, Andoid and OPS
can be online at the same time wirelessly, can realize Wifi hotpoint function.

Wireless
network

Touch technology
Touch points

Writing Accuracy
Glass depth

Writing
Drive
OS

CPU
Memory

Hard disk
OS

Intel i3/i5/i7
4G/8G/16G DDR4

128G/256G/512G SSD
windows10 pro

Capacitive touch
minimum 10 point, upto 20 points

≤2mm
4mm photoelectric glass
Fingers, capacitive pen

None
Win7, Win8, Win10

Touch

OPS (optional)

Output ports HDMI output x 1, Earphone/Line out x 1, SPDIF Out x 1

Front input

Mainboard input
VGA input x 1, HDMI 2.0 input x 2, RJ45 x 1, RS232 x 1, USB Touch x 1(Type-B)
USB 2.0 x 1(for Android), USB 3.0 x 1(for both PC and Android), PC audio in x 1

HDMI 2.0 input x 1, Type-C x 1(support 10W charging), USB 2.0 x 1(for both PC and Android),
USB 3.0 x 1(for both PC and Android)



*บร�ษัทขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ิตับมสณุค

YIOUboard

อจานหยายรากมุคบวคนัชกงฟีมยดโ ดไนางชใรากีทนืพมิพเอืพเ อนสเาํนรากานหะลตแนใอจานหยายถรามาส•

ดไอยบบแนางชใรากงาตานหนอซอืรห ูดกยีรเดกรามาสยดโ ดักาํจมไดไนางชใรากานหมิพเถรามาส•

ดไ ๆงาตมรกแรปโบัทนยีขเถรามาส อจานหนยีขเนัชกงฟ•

มลกงว ,มยีลหเมาส ,มยีลหเีส ติณคาขลเปูรงัลคีม•

ดไรากงอตีทาลวเงวชพาภดัตถรามาส ลฟไอโีดีวยดโ ลฟไอโีดีวะลแ พาภกรทแ•

fbwoy. ,gpj. , xtpp. ลุกสมานนปเลูมอขลฟไกึทนับถรามาส•

gepj. ,pmb. ,gpj. ,gnp. ,amw. ,3pm. ,vkm. ,vfl. ,4pm. ลุกสมานอโีดีวะลแพาภลฟไาขเาํนถรามาส•

xtpp. ลฟไนปเรวแฟอซนบนยีขเีทาหอืนเดลหโวลแนกสแอืพเดคโราอวิคงารสถรามาส•

รตสาศติณค อืมงอืรคเงัลคะลแ บบแปูร 7 ากกาป ษาดะรกานหงารส นชเ นอสรากนยีรเรากนุนสบันสยวชนัชกงฟ•

งรตนสเ ,ีรงว ,มยีลหเีส ,มยีลหเมาส ,มลกงว งรทปูรดาวรากนใกวดะสมาวคยวนาํอยวชถรามาสีทะยิรฉจัอากกาปนัชกงฟ•

ษฤกงัอาษาภพมิพวัตนปเอืมยาลงลปแถรามาส สัผมัสอจงอขรวเเตฟอซนใูยอษฤกงัอาษาภอืมยาลงลปแรากนัชกงฟ•

ODINLINK
ทพัศรทโอจานหนีรกสชัทรากยดโดไนัชคเิลพปอแวัตนาผาวขกิลคยาซกิลคนชเดไนาดะรกวัตมุคบวคถรามาส•

ดไวดโนิววัตีทปไอโีดีวลฟไะลแ งยีสเลฟไ ,พาภลฟไนชเดไอืถอืมพัศรทโกาจๆงาตลฟไดลหโพัอถรามาส•

ดไอืถอืมนบนัชคเิลพปอแนาผตยอพรอวเวาพมรกแรปโอนสเาํนรากมุคบวคถรามาส•

นาดะรกวัตบักอืถอืมพัศรทโงาวหะรดไนักบอตตโนยีขเถรามาสะลแอืถอืมทพัศรทโนบดไนยีขเรากนัชกงฟกยีรเถรามาส•

ดไนาดะรกนึขอืถอืมทพัศรทโกาจพาภนอทะสถรามาส•

whiteboard

 ชใยดโดไลผงดสแรากดปถรามาส• 2 ดไาํดนาดะรกนปเชใอืพเสัผมัสวิน 

นางชใรากอตกวดะสานหนาดงาทBSUบยีสเงอชีม• ดไ BSU งอชนางชใรากกอ็ลถรามาสะลแ 

IMDH ะลแ BSUยาสบยีสเคแงยีพเดไนีรกสชัทะลแพาภงดสแนางชใกุบตนโะลแรอตเวิพมอคาํนถรามาส•

• emoH ,nruteR ีนงัดนัชกงฟีม นางชใรากนใกวดะสอืพเดัลอืมงอืรคเบถแนปเ rabediS gnidloF ีม  

page, multi task, Control Panal, Source list

• tropxE ะลแูยอดปเีทานหกุทดไ อจานหนใงลบัทมาวคอขนยีขเชใ noitatonnA นชักงฟีม

noitpyrcnE บบแ edoC RQ ะลแ GPJ. ,FDP. นปเ

• ชีม  ดไลผงดสแอจมอรพรอตเวิพมอค SPO ดป – ดปเถรามาสะลแ รอตเวิพมอค SPO บักอตมอืชเงอ

• noitceleS ,epahS ,odeR ,odnU ,บลงาย ,ากกาปนัชกงฟีม

• ะรสิอดไษาดะรกานหีทนืพนอืลเถรามาส maoR นัชกงฟีม

• ดไยัภดอลปมาวคอืพเสัหราขเรากาํทะลแ edoC RQ บบแปูรนใอจานหนบนอสรากอืสรชแถรามาส

• ดไอนสเาํนรากนใชใอืพเปูรกรทแถรามาส Remote control


