
A maior solução de interatividade do mundo



A TAW é a maior solução de interatividade 

sobre telas do mundo. O tamanho ideal da 

lousa TAW você escolhe de acordo com sua 

necessidade.  

“É tudo que 
eu queria 
e não sabia” 

Antonio Nicolau Youssef 
Professor com mais de 30 anos de experiência

Diretor da Editora Esfera

A TAW padrão equivale a duas lousas digitais de 

80 polegadas, mais liberdade para o professor 

trabalhar e mais visibilidade para os alunos.

Abaixo duas lousas instaladas lado a lado.



VANTAGENS

1.  A maior solução de interatividade sobre telas do mundo  
O tamanho da lousa é fundamental. Você escolhe, e a TAW 
entrega pra você.

2. 4 soluções em 1 - Quadro branco, Tela de projeção, 
Quadro branco digital e Lousa digital em uma única solução.

3. Aulas e apresentações muito mais dinâmicas
Conheça novas formas de tornar suas apresentações e aulas 
muito mais dinâmicas. Anote, grave, abra vídeos, imagens, 
apresentações de slides, planilhas e muito mais.

4. Fácil de instalar e manter - Basta fixar a TAW na parede, 
acoplar o estojo e a caneta ao seu computador, instalar o 
software e começar a usar.

5. Um diferencial de marketing para sua instituição
Uma lousa digital grande e inovadora. Mantenha alunos 
interessados e motivados com esse grande diferencial.

6. Os professores vão amar - Feita para se adequar aos hábitos 
e formas de ensinar com as quais o professor já está habituado,
sem abrir mão da inovação.

São muitas vantagens. Além da visibilidade e 
usabilidade a TAW permite que todas as 
informações do digital sejam para dentro da 
lousa na velocidade que seus alunos pedem.



Características

únicas

A menor lousa TAW  tem área de trabalho de 3.75 metros quadrados. Essa 

área equivale a área de um quadro tradicional de 3 metros de largura, 

com o qual os professores já estão acostumados. Essa área é fundamental 

para que o professor possa apresentar informações simultâneas de forma 

visível a todos alunos.

A área também equivale a duas lousas interativas convencionais de 80 

polegadas lado a lado.

A lousa TAW é a única que substitui o quadro tradicional. De fato, a lousa 

TAW é a sua evolução.

O quadro que compõe a lousa TAW é a prova de umidade, podendo ser instala-

da a mesma altura que o quadro tradicional, sem perda das funções digitais, 

evitando que os alunos da primeira fileira cubram a visão dos conteúdos.

A caneta ótica e seu estojo são os únicos componentes eletrônicos da 

lousa TAW, que podem ficar na guarda dos professores ou na secretaria 

da escola.

Em caso de manutenção a caneta pode ser enviada pelo correio ao fabrican-

te, evitando os gastos, em tempo e custos, da vinda de um técnico até a 

escola.

O único item que fica na sala de aula é o quadro, que pode ser reparado

localmente em caso de vandalismo.



Caneta ótica,  sem fio  RF,  recarregável.

Estojo  com funcionalidade de receptor  RF de dados da caneta.

Carregador e cabos USB.

Manual.

Quadro resistente a umidade de largura 2,5 metros por 1,5 

metros de altura, ou em medidas especiais.

O que vem na Caixa

Especificações técnicas
  

Input 

Caneta ótica                                   120 FPS

Área ativa  horizontal             até  5 metros

Área ativa   Vertical                até  5 metros

Precisão                                 1/20 de milímetro

Conexão                                 Wireless  RF 2.4GHz�

Receptor                                 Wireless  RF 2.4GHz 

�

Bateria

Tipo AA , Li-ion  Recarregável

Autonomia  Fullpower: 3h20m

Uso normal: 12 h (aproximado).

Cabos: USB Cable A/M to USB Mini – 5”

Interface 4 pin USB Type A 

Requerimentos de Sistema

Sistema Operacional: Microsoft Windows  

(XP ou superior)

Interface  porta USB

Memória RAM mínima 4GB

Processador Pentium

Garantia

O período de garantia da TAW é de 36 meses 

contados a partir da data da nota fiscal de venda 

ao consumidor. 



A maior solução de interatividade do mundo

Rua José Carlos Daux - SC 401, 600, sala 106, João 

Paulo, Florianópolis, SC, BRASIL 88030-000

+55 (48) 3024-0003�    www.tawitech.com 


