
 
 

คณุลกัษณะเฉพาะ Interactive Touch Screen Razr i-Board รุน่ P-55A 
 

1. เป็นจอแสดงผลดว้ยหลอดภาพแบบ LED Backlight มขีนาด 55 นิว้ วัดตามแนวทแยงมมุและเป็นจอภาพชนดิ DLED 
2. จอแสดงผลรองรับการทัชสกรนีพรอ้มกนัได ้10 จดุ บนระบบปฎบัิตกิารแอนดรอย ์ในรปูแบบอนิฟาเรด โดยมคีวามเร็วเคอรเ์ซอร ์125 

จดุตอ่วนิาท ี
3. จอแสดงผลรองรับการทัชสกรนีพรอ้มกนัได ้20 จดุ บนระบบปฎบัิตกิารวนิโดว ์ในรปูแบบอนิฟาเรด โดยมคีวามเร็วเคอรเ์ซอร ์125 จดุ

ตอ่วนิาท ี
4. ความละเอยีดของจอภาพ (Resolution) 3840 x 2160 พกิเซล (4K) และม ีDisplay Ratio อยูท่ี ่16 : 9 
5. สามารถแสดงสไีด ้(Display Colors) 8 bit มคีวามสวา่งสงูสดุอยูท่ี ่(Brightness) 350 cd/m² 
6. อัตราสว่นความคมชดั (Contrast Ratio) 1,400 : 1 และมคีา่ความเร็วในการเปลีย่นเม็ดพกิเซลอยูท่ี ่(Response Time) 8 มลิลวินิาท ี
7. มชีัว่โมงการทํางาน (Life time) 50,000 ชัว่โมง  
8. มลํีาโพงอยูด่า้นหนา้ของจอแสดงผล กําลังขบั 8 วัตต ์2 ตัว และมรีโีมทคอนโทรล จํานวน 1 อัน 
9. มชีอ่งสญัญาณเขา้ (Input) ดังนี ้HDMI x2 , VGA x1, MIC (3.5mm) x1, Touch Port x1, USB2.0 x3, USB 3.0 x1 

AV x1, YPBPR x1, Audio x1, RJ45 x1, RS232 x1, RF x1, SD CARD x1  
ชอ่งสญัญาณออก (Output) ดังนี ้AV x1, EARPHONE x1, SPDIF x1, 

10. มชีอ่งเชือ่มตอ่กับ OPS คอมพวิเตอร ์และสามารถเปิด – ปิด OPS คอมพวิเตอรพ์รอ้มจอแสดงผลได ้
11. หนา้จอทัชสกรนีเป็นกระจกนริภัย tempered glass 
12. มรีะบบปฏบัิตกิาร Android เวอรช์ัน่ 6 
13. สามารถโหลดแอพพลเิคชัน่ทีเ่ป็นนามสกลุ .apk มาตดิตัง้ได ้
14. มแีถบเครือ่งมอืลดั icon floating บนหนา้จอแสดงผล 
15. มฟีงักช์ ัน่แผน่ใสทีส่ามารถเขยีนทบับนสญัญาณภาพทีเ่ชือ่มตอ่เขา้มาและสามารถบนัทกึเป็นรปูภาพได ้
16. มแีอพพลเิคช ัน่ไวทบ์อรด์ทีส่ามารถใชเ้ขยีนแทนกระดานดําได ้

16.1 มปีากกา ยางลบ ไมบ่รรทดั รปูทรงเลขาคณิต สีเ่หลีย่ม สามเหลีย่ม วงกลม ลกูศร ใหใ้ชง้าน 
16.2 สามารถแทรกรปูภาพ และทํา mirror รปูภาพได ้ 
16.3 สามารถแทรกขอ้ความเป็นตวัพมิพ ์Text box 
16.4 สามารถสรา้ง QR Code เพือ่ใหส้แกนรบัไฟลพ์รเีซ็นไดท้นัท ี

17. มซีอฟตแ์วรสํ์าหรับการใชง้านจอแสดงผล สามารถตดิตัง้บนเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งไมจํ่ากดั รองรับระบบปฏบัิตกิาร Windows 10
โดยมคีณุสมบัตกิารใชง้านดังนี ้

17.1        มแีหลง่รวมรปูภาพ อยูใ่นซอฟตแ์วร ์ 
17.2        สามารถบนัทกึไฟลห์นา้การใชง้านออกเป็นนามสกลุ .draw เพือ่ความสะดวกในการเรยีกกลบัมาใช้

งานและแกไ้ข 
17.3        สามารถนาํเขา้ไฟลน์ามสกลุ .bmp, .jpg, .gif, .tif, .emf, .png, .wmf, .ppt, .pptx .iwb, .avi, 

.wmv, .flv, .3gp, .mpg, .mp4, .asf และ .dat 
17.4 สามารถสง่ออกเป็นไฟลน์ามสกลุ .bmp, .jpg, .gif, .tif, .emf, .png และ .wmf 
17.5        สามารถบันทกึหนา้จอเป็นไฟล ์VDO เป็นไฟล ์AVI 
17.6        สามารถแทรกภาพ และวดีโีอไฟล ์
17.7        มฟัีงกช์ัน่ชว่ยสนับสนุนการเรยีนการสอน เชน่ สรา้งหนา้กระดาษ, ปากกา 8 รปูแบบ และคลังเครือ่งมอื ฟิสกิส ์เคม ี  

คณติศาสตร ์
17.8        มฟัีงกช์ัน่ปากกาอัจฉรยิะทีส่ามารถชว่ยอํานวยความสะดวกในการวาดรปูทรง วงกลม, สามเหลีย่ม, สีเ่หลีย่ม, วงร,ี 

เสน้ตรง, เสน้ลกูศรตรง ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
17.9        มฟัีงกช์ัน่การแปลงลายมอือยูใ่นซอฟตเ์เวรข์องจอสมัผัส สามารถแปลงลายมอืเป็นตัวพมิพภ์าษาอังกฤษ 
17.10 สามารถยา้ยหนา้จอในแตล่ะหนา้การนําเสนอ เพือ่เพิม่พืน้ทีก่ารใชง้านได ้โดยมฟัีงกช์ัน่ควบคมุการยา้ยหนา้จอ 
17.11 สามารถเพิม่หนา้การใชง้านไดไ้มจํ่ากดั โดยสามารกดเรยีกด ูหรอืซอ่นหนา้ตา่งการใชง้านแบบยอ่ได ้
17.12 มฟัีงกช์ัน่เขยีนหนา้จอ โดยสามารถเขยีนทับโปรแกรมตา่งๆ ได ้และสามารถบันทกึภาพเก็บไวไ้ด ้
17.13 สามารถบันทกึเสน้ทีเ่ขยีนลงโปรแกรม Microsoft Powerpoint ได ้
17.14 สามารถเลอืกการใชง้านเมนูภาษาโปรแกรมไดไ้มน่อ้ยกวา่ 25 ภาษา 

18. ผูเ้สนอราคามเีอกสารหนังสอืแตง่ตัง้ตัวแทนจําหน่าย, หนังสอืรับรองผลติภัณฑ ์และหนังสอืแจง้การรับประกนัจากบรษัิทฯ เจา้ของ
ผลติภัณฑ ์รับประกนัสนิคา้ 2 ปี 


