
 

  

คุณลกัษณะเฉพาะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟ Razr  
รุ่น I-BLACKBOARD  

1. เป็นจอแสดงผล ดว้ยหลอดภาพแบบ LED Backlight มีขนาดโดยรวมไม่นอ้ยกวา่ 85.5 น้ิว วดัตามแนวทแยงมุม 

2. มีความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840*2160 พิกเซล (4K) 

3. จอแสดงผลรองรับการทชัสกรีนพร้อมกนัได ้20 จุด บนระบบปฏิบติัการ Windows 10 และ 10จุด บนระบบปฏิบติัการ Android 

4. มีความสว่างสูงสุด (Brightness) 500 cd/m² 

5. อตัราสว่นความคมชดั (Contrast Ratio) 4,000:1 

6. มีอุณหภูมิสี (Color temperature) 10000K 

7. มีค่าความเร็วในการเปล่ียนเมด็พิกเซล (Response Time) 8 มิลลิวินาที 

8. มีชัว่โมงการทาํงาน (Life time) 50,000 ชัว่โมง 

9. เทคโนโลยีการสัมผสัแบบ Capacitive ท่ีมีความเสถียรและแม่นยําสูง 

10. หน้าจอแบบกระจก Full Bonding มีความทนทานสูงและกันแรงกระแทกได้อย่างดี ลดแสงสะท้อน และกันนํา้ 

11. ขนาดรวมตัวกระดานท้ังชุดมีความยาวโดยรวม 390 เซนติเมตร 

12. ตัวหน้าจอแสดงผลสามารถปิดการแสดงผลได้โดยใช้ 2 นิว้สัมผสัเพ่ือใช้เป็นกระดานดําได้ 

13. ตัวกระดานด้านข้างสามารถเขียนได้ด้วยชอล์กไร้ฝุ่น,ปากกาเคมีไร้กลิน่และยงัสามารถนําแม่เหล็กมาติดเพ่ือติดโน๊ตต่างๆได้ 

14. มีช่องเสียบ USB ทางดา้นหนา้เพ่ือสะดวกต่อการใชง้าน และสามารถลอ็กการใชง้านช่อง USB ได ้

15. สามารถนําเข้าสัญญาณภาพจากคอมพวิเตอร์หรือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุคได้และยังสามารถใช้งานทัชสกรีนได้เพยีงแค่เสียบสายUSB 

16. สามารถใชน้ิ้วมือและ Capacitive pen ในการทชัสกรีนได ้

17. มีลาํโพงกาํลงัขบั 15 วตัต ์จาํนวน 2 ตวั อยูข่า้งหนา้จอแสดงผล และมีรีโมทคอนโทรล จาํนวน 1 อนั 

18. มีไมโครโฟนไร้สายท่ีมากบัดระดานสามารถเช่ือมต่อกบัตวักระดานได ้

19. มีช่องต่อ Type-C รองรับสญัญาณภาพและเสียง และทชัสกีน จากอุปกรณ์ มือถือ, แทบ็เลต็ และ Notebook  

20. มีหน่วยประมวลผลติดตั้งภายในแบบ Quad Core พร้อมระบบปฏิบติัการ Android 8.0 และ แรม 4GB พ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูล 32GB  เพ่ือใชใ้น

การแสดงไฟลรู์ปภาพ,วิดีโอ และเอกสาร ไดโ้ดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ 

21.  มี Folding Sidebar เป็นแถบเคร่ืองมือลดัเพ่ือสะดวกในการใชง้าน มีฟังกช์ัน่ดงัน้ี Return, Home page, multi task, Control Panal, 

Source list 

22. มีฟังกช์ัน่ Annotation ใชเ้ขียนขอ้ความทบัลงในหนา้จอ ไดทุ้กหนา้ท่ีเปิดอยูแ่ละ Export เป็น .PDF, .JPG และ QR Code แบบ 

Encryption 

23. รองรับการอปัเดตผา่น  OTA Network 

24. มีแอปพลิเคชัน่ไวทบ์อร์ดท่ีสามารถใชเ้ขียนแทนกระดานดาํไดโ้ดยมีคุณสมบติัดงัน้ี  

24.1 มีฟังกช์ัน่ปากกา, ยางลบ, Undo, Redo, Shape, Selection 

24.2 มีฟังก์ช่ัน Roam สามารถเล่ือนพื้นท่ีหน้ากระดาษได้อสิระ  

24.3 สามารถแชร์ส่ือการสอนบนหนา้จอในรูปแบบ QR Code และทาํการเขา้รหสัเพ่ือความปลอดภยัได ้

24.4 สามารถแทรกรูปเพ่ือใชใ้นการนาํเสนอได ้

25. สามารถกระจายสญัญาณ WI-FI Hotspot ได ้  

26.   มีช่องสญัญาณเขา้ (Input) ดงัน้ี VGA x1, HDMI x3(HDCP) , RJ45 x1, USB TOUCH x1,Type-c Multimedia Support 10W Charging ,  

  USB 2.0 x2, USB 3.0 x2, RS232 x1, PC audio in x1 

  ช่องสญัญาณออก (Output) ดงัน้ี HDMI x1, Earphone & Line  Out x1, SPDIF Out x1 

27.   มีช่องเช่ือมต่อกบั OPS คอมพิวเตอร์ และสามารถเปิด – ปิด OPS คอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผลได ้  

28. มีปุ่มคาํสัง่ อยูด่า้นหนา้จอแสดงผล เช่น Record , Home , Power , Volume + - , Touchlock , Screenlock  เพ่ือความสะดวกในการใช้

งาน 

29. มีซอฟแวร์ ท่ีใชเ้ช่ือมต่อกบัแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัมือถือเพ่ือใชร่้วมกบัตวักระดาน 

29.1     สามารถควบคุมตวักระดานไดเ้ช่นคลิกซา้ยคลิกขวาผา่นตวัแอปพลิเคชัน่ไดโ้ดยการทชัสกรีนหนา้จอโทรศพัท ์

29.2     สามารถอพัโหลดไฟลต่์างๆจากโทรศพัมือถือไดเ้ช่นไฟลภ์าพ, ไฟลเ์สียง และไฟลวี์ดีโอไปท่ีตวัวินโดวไ์ด ้



 

29.3     สามารถควบคุมการนาํเสนอโปรแกรมพาวเวอร์พอยตผ์า่นแอปพลิเคชัน่บนมือถือได ้

29.4     สามารถเรียกฟังก์ช่ันการเขียนได้บนโทรศัพท์มือถือและสามารถเขียนโต้ตอบกนัได้ระหว่างโทรศัพมือถือกับตัวกระดาน 

29.5     สามารถสะทอ้นภาพจากโทรศพัทมื์อถือข้ึนกระดานได ้

30. มีซอฟตแ์วร์สาํหรับการใชง้านจอแสดงผล รองรับระบบปฏิบติัการ Windows 10โดยมีคุณสมบติัการใชง้านดงัน้ี 

30.1 สามารถยา้ยหนา้จอในแต่ละหนา้การนาํเสนอ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการใชง้านได ้โดยมีฟังกช์ัน่ควบคุมการยา้ยหนา้จอ 

30.2 สามารถเพ่ิมหนา้การใชง้านไดไ้ม่จาํกดั โดยสามารกดเรียกดู หรือซ่อนหนา้ต่างการใชง้านแบบยอ่ได ้

30.3 มีฟังกช์ัน่เขียนหนา้จอ โดยสามารถเขียนทบัโปรแกรมต่างๆ ได ้ 

30.4 มีคลงัรูปเลขาคณิต สีเหล่ียม, สามเหล่ียม, วงกลม 

30.5 สามารถแทรกภาพ และวีดีโอไฟล ์โดยวีดีโอไฟล ์สามารถตดัภาพช่วงเวลาท่ีตอ้งการได ้

30.6 สามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลเป็นนามสกลุ .pptx , .jpg, .yowbf  

30.7 สามารถนาํเขา้ไฟลภ์าพและวีดีโอนามสกลุ .mp4, .flv, .mkv, .mp3, .wma, .png, .jpg, .bmp, .jpeg 

30.8 สามารถสร้างควิอาร์โค๊ดเพ่ือแสกนแล้วโหลดเน้ือหาท่ีเขียนบนซอฟแวร์เป็นไฟล์ .pptx 

30.9 มีฟังกช์ัน่ช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอน เช่น สร้างหนา้กระดาษ ปากกา 7 รูปแบบ และคลงัเคร่ืองมือ คณิตศาสตร์ 

30.10 มีฟังกช์ัน่ปากกาอจัฉริยะท่ีสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกในการวาดรูปทรง วงกลม, สามเหล่ียม, ส่ีเหล่ียม, วงรี, เส้นตรง  

30.11 มีฟังกช์ัน่การแปลงลายมือภาษาองักฤษอยูใ่นซอฟตเ์เวร์ของจอสมัผสั สามารถแปลงลายมือเป็นตวัพิมพภ์าษาองักฤษ  

31. ผูเ้สนอราคามีเอกสารหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่าย, หนงัสือรับรองผลิตภณัฑ ์และหนงัสือแจง้การรับประกนัจากบริษทัฯ เจา้ของ

ผลิตภณัฑ ์รับประกนัสินคา้ 2 ปี 


