
CONTEÚTO DA EMBALAGEM

Quando adicionado ao sistema MimioTeach, o MimioCapture™ é um 
sistema de captura de tinta e salva anotações do quadro branco em 
tempo real. Notas e desenhos no quadro branco podem ser capturados 
em sua cor original do marcador e imediatamente convertidos para o 
formato de arquivo desejado. E pode ser convertido em texto-base da 
fonte. Está incluído um tabuleiro magnético de recarga que é durável e 
fácil de montar. Software Mimiostudio™ em modo de gravação. Captura 
notas, diagramas, gráficos e ilustrações desenhadas no quadro branco 
em um formato vetorial baseado em objeto (*. Tinta) que permite a 
edição e reordenação de páginas e objetos dentro de páginas.

MimioCapture recarrega na bandeja com suportes de montagem, 4 
porta-canetas marcadoras com baterias recarregáveis, 4 canetas dry-
erase Xpo™(vermelho, verde, azul, preto), apagador com bateria 
recarregável de lítio.

DESCRIÇÃO

Mimio Capture

1,2 mx 2,4 m (4 pés x 8 pés)-orientação de paisagem.

Para a operação MimioCapture, o tabuleiro deve ser montado no lado inferior esquerdo
do quadro, diretamente sob a barra MimioTeach, e conectado ao sistema MimioTeach pelo 
bar conector.

54.7 mm H x 902 mm W x 63.7 mm D (2.2 in. H x 35.5 in. W x 2.5 in. D).

Bandeja: 0,58 kg (£ 1,3).
Bandeja, 4 canetas, apagador, cabo conector: 1.12 kg (£ 2,5).

Bandeja MimioCapture serve como uma estação de 
carregamento para as baterias dentro das canetas e 
apagador.3 funções de botão na bandeja MimioCapture: 
New Page / cópia da página / imprimir o documento.

Canetas de captura usar Sanford Expo Tipo de caneta dry-erase. Canetas: 171 mm x 32,2 
milímetros x 32,2 milímetros (6,7 polegadas x 1,3 polegadas x 1,3 polegadas). Recarrega 
bateria de ltium-íon, enquanto caneta está encaixado na bandeja.

76,11 milímetros x 76,11 milímetros x 84,3 milímetros (3 cm x 3 cm x 3,3 cm).
71 milímetros (2,8 polegadas) de superfície de borracha.
Recarrega bateria de litum-íon, enquanto o apagador é encaixado na bandeja.

5V - 100mA DC via micro-USB  

Modo de captura pode ser iniciada a partir de um sistema MimioTeach no modo interativo 
tocando uma caneta para o conselho, ou pode ser iniciada via software MimioStudio.
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ESPECIFICAÇÕES



Mimio Capture

Segurança: UL / CSA / EN / IEC 60950-1 (CE & TUV NRTL) C-Tick, NOM, 
KCC, GOST, ANATEL, SII, UrkSEPRO, NRCS, VOC, CQC.
EMC: FCC, IC, CE, C-Tick, GOST, KCC, ANATEL, SII.
Ambiental: RoHS, WEEE, REACH.

Hardware mimio é garantido por 2 anos a partir da data da compra, com um 
adicional de 3 anos com registro do produto no mimio.com / garantia, para um total 
de 5 anos. Mimiostudio software é fornecido com uma garantia vitalícia limitada, 
com vencimento de 1 ano após a descontinuação do produto.

Suportes metálicos com tiras adesivas removíveis para superfícies não-metálicos. 
Peças de substituição: kit de borracha almofadas de feltro, 4 canetas de cores, 
bateria de borracha. Adaptadores AC internacionais da América do Norte.

Cetificação e conformidades

Garantia do produto*

Outros acessórios disponíveis

ESPECIFICAÇÕES

(*) Prazos diferentes de garantia – maiores ou menores - podem se aplicar, conforme prazos 
de garantia exigidos em licitações ou ofertados nas proposta de fornecimento da Talua.

Preços, condições e especificações sujeitas à alterações sem aviso prévio. Válido enquanto durar o 
estoque. Não garantimos compatibilidade com todos os equipamentos e softwares do mercado.




