En 32” interaktiv surfplatta för barn

Manico FunTable är ett interaktivt surfbord för barn. Den är precis som en
surfplatta men större. Barn och vuxna, samlas enkelt runt den och kan samtidigt peka,
rita, söka information, klicka och agera precis som på en surfplatta. Den är tillräckligt
mobil och stabil för att placeras i offentliga miljöer och klara barns lekfulla hantering.
Låt barnens kreativitet flöda fritt i spel och pedagogiska
program. Deras sinnen stimuleras till att lustfyllt ta till sig
ny kunskap.
Manico FunTable är en interaktiv 32” pekskärm inbyggd
i en stabil box. Tillsammans med en Android dator, Wi-Fi
och ett nätaggregat kan bordet stå i en skola, på ett bibliotek, i ett köpcentrum eller någon annan offentlig/privat
plats för att underhålla barnen på ett pedagogiskt sätt.

Skärmen ligger i ett robust bord och är tålig med sin 5 mm
härdat antireflexbehandlat skyddsglas.
Inga krångliga installationer behövs – bara att slå på och
börja utforska. Program finns på Google Playstore eller hos
någon av de andra 3:e parts leverantörerna.

För barn i: Förskolor – Skolor – Offentliga/privata lokaler
Manico AB, Norrköpings Flygplats, 603 61 Norrköping
+46-11-10 00 70, info@manicotouch.com
www.manicotouch.com
Manico AB Utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som har inbyggd interaktiv touch teknik. Idag finns produkter inom tre områden;
interaktiva skrivtavlor, pekskärmar och digital skyltning.
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Manico FunTable
Produkt Specifikation – Manico FunTable 32”
Processor/CPU

Quad-Core ARM Cortex-A17, up to 1.8GHz

Grafikprocessor/GPU

Quad-Core ARM Mali-T764 MP

RAM

DDR3 1GB (1-4GB optional)

ROM

EMMC/NAND FLASH 8GB (8/16/32GB optional)

Skärm

31,5 inch, TFT-LCD, resolution 1920*1080

Nätverk
		
		

RJ45 1000Mbps, support Ethernet
Bluetooth+WIFI integrated module, support Wi-Fi 802.11b/g/n protocol,
2.4G/5G dual band, support Bluetooth 4.0 protocol.

Anslutningar
		
		
		
		

RJ45 1000Mbps, support Ethernet
USB 2.0
Support Wi-Fi 802.11b/g/n protocol, 2.4G/5G dual band
Bluetooth 4.0
1x Power Button

Touch Screen

1x I2C, multi USB port, support IR, resistive, capacitive touch screen

Ström

DC 12V or STB power supply, support built-in 7.4V lithium battery

Färger
		

Kermitgrön – RAL6018, Redlove – RAL3020, Havsblå – RAL5015,
Gul – RAL1021, Svart – RAL9005, Turkos – Närmast Pantone 7466C

Mått

Bredd: 74 cm. Höjd: 43 cm. Längd: 102 cm

Vikt

30 kg

O/S

Google Android 5.1

System Management
		
		

APK installer
Original android O/S, open root, support product customization and development
System setting

Fördelar:
Multi-Touch Detection
Krävs inget tryck vid touch
Enkel och robust design

Svart

Krävs ingen kalibrering
Följer med program att använda
Utrustad med Android system
Enkelt att starta igång

Kermitgrön

Havsblå

Redlove

Finns också i gult och turkost.

