
 
 

 
 

คุณลักษณะเฉพาะ Interactive TouchScreen 
Razr i-Board รุ่น P-55D 

1. จอแสดงผลจะตอ้งมีขนาดโดยรวม 55 น้ิว วดัตามแนวทแยงมุม 
2. จอแสดงผลรองรับการทชัสกรีนพร้อมกนัได ้10 จุด ในรูปแบบอินฟาเรด มีความเร็วของ cursor 125 จุดต่อวินาที 
3. แสดงผลภาพดว้ยความละเอียด 1920 x 1080 Pixel  
4. มีค่าความคมชดั 4,000:1 มีความสว่าง 370cd/m2 และสามารถแสดงสีได ้8 bit 
5. มีค่าความเร็วในการตอบสนองของเมด็พิคเซลเม่ือเปล่ียนจากการแสดงสีด ามาเป็นสีขาว และเปล่ียนจากสีขาวมาเป็นสีด า 8 มิลลิวินาที  
6. สามารถรองรับการแสดงผลในรูปแบบ PAL และ NTSC  
7. มีช่องในการเช่ือมต่อ Input : VGA x1, Touch Port x2, HDMI x3, Mic x1, USB PC Port  x2, USB  Media x2, Audio x1, RS232 x1,  
    YPbPr  x1, RCA x1 Output : Audio x1, Spk x1 
8. สามารถอ่านไฟล ์รูปภาพ, เพลง, วีดีโอ และ .TXT ผา่น USB ได ้โดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 
9. มีล  าโพงในตวัจอรับภาพ ก าลงัขบั 15 วตัต ์2 ตวั และมีรีโมทคอนโทรล จ านวน 1 อนั 
10. มีช่องเช่ือมต่อกบั OPS คอมพิวเตอร์ และสามารถเปิด – ปิด OPS คอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผลได ้
11. รองรับการปรับภาพในโหมด ECO เพ่ือประหยดัพลงังาน 
12. มีปุ่มค าสั่ง และช่องต่อ USB อยูด่า้นหนา้จอแสดงผลเพ่ือความสะดวกในการใชง้าน   
13. ซอฟตแ์วร์ของจอแสดงผล สามารถติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งไม่จ ากดั  
14. สามารถเลือกเมนูการใชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย, องักฤษ และ จีน 
15. ใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบติัการวินโดส์ เวอร์ชัน่ XP, VISTA, 7, 8, 8.1 และ 10  
16. สามารถใชง้านร่วมกบั Microsoft Office ไดเ้ป็นอยา่งดี 
17. สามารถบนัทึกเส้นท่ีเขียนลงโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point ได ้
18. สามารถยา้ยหนา้จอในแต่ละหนา้การน าเสนอ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการใชง้านไดไ้ม่จ ากดั โดยมีฟังกช์ัน่ควบคุมการยา้ยหนา้จอ และ มีฟังกช์ัน่ Air view  
      เพ่ือแสดงพ้ืนท่ีใชง้านทั้งหมดในหนา้จอเดียวกนั 
19. มีหนา้ต่างแสดงภาพขนาดยอ่ของหนา้การน าเสนอต่างๆ 
20. มีฟังกช์ัน่เขียนได ้2 สี โดยจะแบ่งพ้ืนท่ีการเขียนเป็น 2 ฝ่ัง และสามารถเขียน 2 สีพร้อมกนัได ้
21. มีฟังกช์ัน่ท่ีสามารถรองรับการเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองถ่ายทอดภาพสามมิติ เพ่ือดึงภาพเคล่ือนไหว มาใชใ้นการน าเสนอ 
22. มีฟังกช์ัน่เล่นภาพยอ้นหลงัในทุกหนา้ท่ีใชง้าน ในรูปแบบของภาพเคล่ือนไหว โดยท่ีไม่ตอ้งกดบนัทึกวีดีโอ 
23. สามารถเขียนขอ้ความทบัรูปภาพ, วีดีโอไฟล ์และ Website แลว้สั่งพิมพ ์จากซอฟตเ์เวร์กระดาน ไปท่ีเคร่ืองพิมพไ์ดท้นัที 
24. มีค าสั่งท่ีท  าให้ภาพเคล่ือนไหว โดยก าหนดการเล่นเฉพาะ Layer ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งกดบนัทึกวีดีโอ 
25. สามารถบนัทึกผลงานเป็นไฟลน์ามสกุล .HHT, .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG, .TIF, .TIFF, .GIF, .PPT, .PDF, .HTM, .DOC, .AVI และ .DPB  
      เพ่ือน าไปใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนๆ  
26. สามารถบนัทึกการน าเสนอเป็นภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียง ในรูปแบบไฟล ์.AVI และ .DPB  
27. สามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวในโปรแกรมได ้โดยรองรับไฟลช์นิด .WMV, .AVI, .MOV, .MPEG, .MPG, .RM, .RMVB, .ASF, .MP4,   
      .FLV, MKV, .VOB และ .SWF 
28. สามารถยา้ยต าแหน่งทูลบาร์ไวไ้ดทุ้กท่ีในหนา้ และปรับรูปแบบของทูลบาร์เป็นแนวนอน และแนวตั้งได ้
29. สามารถเพ่ิม หรือลด เมนูในทูลบาร์ และบนัทึกแยกส าหรับผูใ้ชง้านแต่ละคนได ้
30. สามารถเพ่ิมลิงคไ์ปยงัโปรแกรมต่างๆ เพ่ือเรียกโปรแกรมนั้นๆ มาใชง้านไดท้นัที 
31. มีฟังกช์ัน่ช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอน เช่น สร้างหนา้กระดาษขาว, ปากกา 8 รูปแบบ และคลงัเคร่ืองมือ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ 
32. มีฟังกช์ัน่ปากกาอจัฉริยะท่ีสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการวาดรูปทรง วงกลม, สามเหล่ียม, ส่ีเหล่ียม, วงรี, เส้นตรง, เส้นลูกศรตรง,  
      เส้นโคง้ และเส้นลูกศรโคง้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
33. มีฟังกช์ัน่การแปลงลายมืออยูใ่นซอฟตเ์เวร์ของจอสัมผสั สามารถแปลงลายมือเป็นตวัพิมพไ์ดท้ั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ รวมถึง 
      รองรับการแปลงลายมือภาษาอ่ืนๆรวม 22 ภาษา 
34. ผูเ้สนอราคามีเอกสารหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย, หนงัสือรับรองผลิตภณัฑแ์ละหนงัสือแจง้การรับประกนัจากบริษทัฯ เจา้ของผลิตภณัฑ ์   
      รับประกนัสินคา้ 2 ปี 
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