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Podłoga interaktywna SmartFloor 

1. Specyfikacja ogólna: 

 długość: 35 cm 

 szerokość: 30 cm 

 wysokość: 25 cm 

 waga: 4,7 kg 

 proporcje wyświetlanego obrazu: 4:3  

 rozmiar wyświetlanego obrazu maksimum 4 x 3m 

 zalecane stałe połączenie z internetem (aktualizacje systemu, sklep MotionCube, serwis 

TeamViewer) 

 do kalibracji wymagany jest pilot Riimini 

 

2. Skład standardowego zestawu: 

 3 pisaki krótkie (14cm) – 2x bateria AAA 

 1 pisak długi (54-119cm) – 2x bateria AA 

 pilot Riimini - 2x bateria AAA 

 przewód zasilający 10 m 

 uchwyt ścienny (do wyboru) 

 zewnętrzna karta sieciowa 

 

3. Dodatki: 

 możliwość dokupienia maty o wymiarach (3,5 m x 2,6 m) 



 

 

Nowoczesne technologie dla 

edukacji 

 

  

 12 410 86 10 

 724 999 106 

 www.egismedia.pl 

 
ul. Pilotów 71, 31-462 Kraków 

tel.: (12) 410 86 10 

fax: (12) 410 86 11 

kom.: 724 999 106 

mail: media@egis.com.pl 

 

 

4. Aplikacje: 

 62 aplikacje na start – podzielone na 4 pakiety (Mali Odkrywcy, W krainie kolorów, Rusz 

głową, Kulkowo) 

 możliwość dokupienia aplikacji za pośrednictwem platformy MotionCube na 

www.motioncube.io (wymagana rejestracja) 

 

5. Montaż – 2 rodzaje: 

 na ścianie (wysokość 1,80 m do obiektywu projektora) za pomocą dwóch rodzajów uchwytów 

(do wyboru): 

- krótki: 6,5 cm od ściany 

- długi regulowany: 8-39 cm od ściany 

- opcjonalnie: istnieje możliwość montażu na dowolnym uchwycie ze standardem VESA 100x100 

 na mobilnym statywie:  

- minimalna wysokość SmartFloora na statywie/uzyskana wielkość obrazu: 1 m/1,7 x 1,3 m 

- maksymalna wysokość SmartFloora na statywie/uzyskana wielkość obrazu: 2 m/3 x 2,3 m 

 

6. Narzędzia potrzebne do montażu: 

 statywu mobilnego: 

- klucz 10 mm 

- wkrętak krzyżakowy 

- kombinerki 

 uchwytu ściennego: 

- wiertarka udarowa 

- młotek 

- poziomnica 

- miarka 2 m 

- wkrętak krzyżakowy 

- kombinerki 

 

http://www.motioncube.io/

