
Wyniki testu w szczegółach waga ocena

Producent, model Qomo QWB200-PS 88"

Do testu dostarczył ViDiS
Strona WWW dostawcy www.vidis.pl, www.multimediawszkole.pl

Serwis
Okres gwarancji 3% 3 lata (6 lat po rejestracji) 6,00
Miejsce zgłoszenia naprawy gwarancyjnej 2% door-to-door 6,00
Strona WWW producenta www.qomo.pl
Serwis suma 5%  ocena 6,00

Dane techniczne i możliwości tablicy
Wielkość powierzchni roboczej (dotykowej) 
tablicy

3% 79,5 cala (165,3x115,9 cm) 4,16

Maksymalna wielkość wyświetlanego 
obrazu/format obrazu

2% 74,8 cala (152,3x114 cm)/4:3 3,99

Rodzaj powierzchni tablicy 5% matowa, ceramiczna, suchościeralna, 
magnetyczna

6,00

Sposób obsługi funkcji dotykowych 10% pozycjonowanie w podczerwieni, obsługa 
dołączonym pisakiem, palcem lub dowolnym 
wskaźnikiem, rozpoznawanie wielodotyku

5,00

Dodatkowe przyciski na obudowie lub 
tablicy

2% dwa identyczne paski 12 podstawowych 
skrótów po obu stronach tablicy

4,00

Sposób podłączenia do komputera 2% USB 6,00
Zasilanie tablicy 1% z portu USB 6,00
Wyposażenie 5% 3 pisaki, wymazywacz, wskaźnik 

teleskopowy, kabel USB 7,5 m, uchwyty do 
montażu na ścianie

4,00

Wymiary, waga 182,4x130,1x13 cm, 26 kg
Dane techniczne i możliwości tablicy suma 30%  ocena 4,88

Jakość działania i wygoda obsługi
Rozdzielczość powierzchni dotykowej 5% 4096x4096 punktów 6,00
Dokładność odczytu 5% 3 mm 5,00
Maksymalna prędkość poruszania 
wskaźnikiem

5% 300 cm/s 6,00

Wygoda korzystania z funkcji dotykowych 10% bardzo dobra (precyzyjny odczyt położenia, 
szybka reakcja, możliwość użycia palca)

5,00

Wygoda obsługi komputera za pomocą 
tablicy

5% dostateczna (brak prawego przycisku myszy, 
niezbyt wygodna klawiatura ekranowa)

3,00

Instrukcja obsługi 5% po polsku, dostateczna 3,00
Jakość działania i wygoda obsługi suma 35%  ocena 4,71

Funkcje i możliwości oprogramowania
Aplikacja dostarczana z tablicą/system 
operacyjny, z którym działa

Flow!Works/Windows

Subiektywna ocena możliwości aplikacji 10% bardzo duże 5,00
Wygoda obsługi aplikacji 5% bardzo dobra 5,00
Baza gotowych elementów do wykorzysta-
nia podczas lekcji

2% dobra (możliwość pobrania 1900  
dodatkowych klipartów)

4,00

Liczba/jakość narzędzi ułatwiających 
prowadzenie lekcji

3% dość dużo/dobra 4,00

Funkcja sterowania systemem  
i aplikacjami

3% jest 6,00

Funkcja rozpoznawania: pisma/kształtów/
gestów

3% jest/jest/jest (nie działa) 5,50

Możliwość zapisywania slajdów/przebiegu 
całej lekcji (w pliku wideo)

1% jest/jest 6,00

Możliwość personalizacji narzędzi 1% jest 6,00
Możliwość stworzenia profili osobnych dla 
każdego nauczyciela

2% jest 6,00

Funkcje i możliwości oprogramowania suma 30%  ocena 4,32

Ocena pośrednia 100% 4,71
Punkty dodatnie i ujemne

Jakość bardzo dobra 4,71
Cena 5999 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję 5819 zł (www.aramisklep.pl)

TEST: TABLICA INTERAKTYWNA   
QOMO QWB200-PS 88" 

COPYRIGHT©WWW.KOMPUTERSWIAT.PL


