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PREDSTAVITEV

Predavanja na nov način

Novi NECovi interaktivni projektorji
..Novi NECovi ultrakratki projektorji z interaktivno nadgradnjo omogočajo delo z več interaktivnimi pisali in dodatno z modulom, ki
zaznava do 255 dotikov naenkrat..

NEC je pred kratkim predstavil razširitev serije
UM – serije ultrakratkih projektorjev s podporo
za interaktivno nadgradnjo – kot odgovor na
vse večje povpraševanje in potrebe po boljšem
sodelovanju in interaktivnosti v šolah in delovnih mestih. Interaktivni projektorji lahko delujejo s katerokoli ravno površino in uporabijo
obstoječe bele table in s tem ponujajo prihranek pri nakupu v primerjavi z interaktivnimi
tablami.
Novi projektorji z oznakami UM301W, UM301X,
UM351W in UM361X prinašajo veliko izboljšav v
zmogljivosti in stroških delovanja. Nadaljujejo z
odstranjevanjem senc in odseva, kar je sicer
glavna prednost ultrakratkih projektorjev, in
ponujajo svetlejše, bolj dinamične slike s svetilnostjo do 3.600 ANSI lumnov. Poleg tega
odpravljajo potrebo po zunanjem avdiosistemu
z vgrajenim 20-vatnim zvočnikom, kar je
25-odstotna izboljšava v primerjavi s starejšimi
modeli. Opremljeni so z dvema priključkoma
HDMI, od katerih eden podpira tudi MHL, kar
predavateljem olajša povezavo njihovega pametnega telefona ali tablice na projektor in uporabo več digitalnih virov.
Novi modeli poleg tega vsebujejo možnost za
uporabo in ustvaritev interaktivne mize ter
samodejno kalibracijo za hiter, enostaven
začetek uporabe. Vsi modeli omogočajo nad
gradnjo z interaktivnimi moduli, modela WXGA
pa poleg tega omogočata celo nadgradnji z
modulom, ki zaznava do 255 dotikov.
Opcijski interaktivni moduli se lahko NECovemu
projektorju UM dodajo tudi pozneje in spremenijo ultrakratki projektor v interaktivnega, ki
lahko deluje s katerokoli ravno površino. NEC
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ponuja nakup kompletov, označenih s črko i v
imenu, ki vsebujejo projektor, stenski nosilec in
interaktivni modul NP03Wi za delo s pisalom ali
opcijsko še dodatni modul NP01TM za zaznavanje do 255 dotikov. Modulu NP03Wi sta že
priloženi dve pisali, ki po kratkih treh minutah
polnjenja prek USB-ja ponujata do štiri ure
neprekinjene uporabe za tudi najdaljša predavanja in predstavitve.
Druga dodatna oprema vsebuje tudi belo tablo,
brezžični modul za fleksibilno postavitev ter
povezavo in voziček, ki omogoča montažo tako
table kot projektorja, kar omogoča mobilnost in
uporabo interaktivnega sistema v več prostorih
ali razredih, s čimer lahko šole znižajo stroške
namestitve sistema v vse razrede. Električni motor omogoča enostavno nastavljanje višine za
lažje prehajanje med vrati in še večjo mobilnost.
Vsi omenjeni projektorji prihajajo z licenco za
programsko opremo DisplayNote. DisplayNote
omogoča uporabnikom ne samo označevanje
in dodajanje opomb, ampak tudi predvajanje
predstavitev z mobilne naprave. Licenca za več
uporabnikov omogoča sodelovanje s poslu
šalci z uporabo naprav Windows, MAC, iOS in
Android.
DisplayNote uporabniku ponuja možnost doda-

janja opomb, puščic, označb in risanje prek kateregakoli medija, vsebine ali programa,
označevanje pomembnih delov slik in več. Ustvarja se lahko individualne zapiske, uporablja
dodatne pripomočke, kot sta ravnilo in šestilo.
Svojo lekcijo ali posamezni del lahko posnamete
za poznejšo uporabo, pregled in deljenje s
poslušalci. Licenca je za več uporabnikov (do
pet naenkrat) in omogoča tudi poslušalcem ali
udeležencem sodelovanje v predstavitvi ali sestanku, saj jim daje prek mobilne naprave dostop
do predstavitve ali vsebine na zaslonu, kamor
lahko dodajajo svoje opombe in vsebine ter
shranjujejo posamezne dele predstavitve na
svojo napravo.
NECovo predstavitev programske opreme DisplayNote si lahko ogledate tudi na njihovem
kanalu na portalu YouTube, in sicer na naslovu:
http://bit.ly/1CI0fWa (v angleškem jeziku).
Kot že omenjeno, NEC ponuja ultrakratke projektorje v kompletu z interaktivno opremo ali
posamezno s samo stenskim nosilcem tako v
tradicionalnem razmerju 4 : 3 ali v širokem 16 : 9.
NEC ponuja tri leta garancije na projektor. Garancija na žarnico je običajno šest mesecev, toda izobraževalne ustanove lahko tudi garancijo
na žarnico brezplačno podaljšajo na tri leta. (P. R.)
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