
Na tabuli, na flipchart, na libovolný povrch

SMART MARKER snímá plochu širokou více než 5m

Zdarma aplikace pro Windows, iOS, Android a MacOS

Ukládá tisíce poznámek do interní pameti

Online sdílení a synchronizace obsahu

Integrace s Dropbox, Evernote a iCloud

Zaznamenává, edituje a sdílí poznámky a náčrtky do 
Android, iOS, Windows i Mac OS zařízení.
Používá různá pera, barvy a editační nástroje k 
doplnění obsahu, a vyhledávání pomocí tagů.
Organizuje poznámky do kolekcí a umožňuje online 
streamování, ukládání a synchronizaci s oblíbenými 
cloudovými službami.

Equil Note

Zdarma aplikace:

Equil SMART MARKER

Bezdrátové zařízení, které udělá z každé tabule 
chytrou záznamovou plochu. Zaznamenává 
všechny poznámky, ukládá nebo je streamuje v 
reálném čase do připojených chytrých zařízení.
V aplikace Equil Note se vše přehledně edituje, 
organizuje a ukládá pro další využití.



chytrá fixa pro chytrá zařízení

Equil SMART MARKER
Chytré zařízení pro digitalizaci na tabuli psaných 
poznámek, s okamžitým přenosem do bezdrátově 
připojeného zařízení nebo s ukládáním do vlastní 
paměti. SMART MARKER má kapacitu několik tisíc 
„tabulí” a zaznamenává i naprosto samostatně bez 
připojeného pc nebo mobilního zařízení.

Zpracování a editace 
Pomocí zdarma dodávaných aplikací pro všechny 
platformy chytrých zařízení lze poznámky 
dodatečně upravit, editovat a přehledně ukládat  do 
jednotlivých složek.

Sdílení a synchronizace
Obsah tabule lze prostřednictvím aplikace Equil 
Note online sdílet s kolegy nebo přáteli v reálném 
čase. Uložené poznámky lze také synchronizovat s 
využitím oblíbených cloudových řešení typu 
Evernote, Dropbox nebo iCloud.

Vhodné povrchy pro použití
Jakýkoliv povrch vhodný pro popis fixem.
Bílé tabule, flipcharty, sklo, plech atd.

Typ popisovačů / fixů EXPO, Sharpie, Legamaster a další

Velikost snímané plochy 5 m x 1,5 m

Podporované operační systémy Android, iOS, Mac, Windows

Paměť pro ukládání poznámek Ano, kapacita pro uložení tisíce tabulí

Možnost následné editace Ano, v aplikaci Equil Note

Integrace do Cloudových služeb
Ano, prostřednictním aplikace Equil Note
do služeb Dropbox, Evernote, iCloud

Počet účastníků při sdílení obsahu Neomezený

Snímací technologie Infra + ultrazkuk

Kompatibilita se SW, počet jazyků EquilNote, více než 15 jazyků

Bezdrátová technologie Bluetooth2.1 + EDR2

Napájení Nabíjení - USB / Baterie (8h - týden provozu)

2,5 m 2,5 m

1,5 m
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Tabuli umí  
rozdělit na dvě strany, mezi 
kterými  sám  přepíná .

SMART MARKER Během sdílení / streamování 
obsahu vidí účastníci vždy to 
o čem je právě řeč.

Pořiďte si svůj vlastní SMART MARKER ještě dnes a 
rozviňte své nápady na plno. Ukažte svým kolegům a 
zákazníkům, že i práce může být zábava. 
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