
e-Touch Pen bemutató www.brantini.hu 

  www.brantini.hu Tel.: +36 30 211-7552  

1 

 e-Touch Pen  
 Touch Screen Maker digitalizáló eszköz 
Egy kiegészítő, melynek segítségével hagyományos laptopod és monitorod 
pillanatok alatt érintésvezérelhető lesz. 
Egyike vagy annak a több millió felhasználónak, aki meg akarja 
tapasztalni a Windows 8 operációs rendszer számtalan 
érintésvezérlés nyújtotta előnyét, viszont laptopod csak egy 
hagyományos laptopkijelzővel rendelkezik?  

Vagy egyszerűen végre nem egérrel küszködve szeretnél 
rajzolni, képeket körbevágni, szabadkézzel kijelölni, munkád 
vagy tanulás során ábrákat készíteni, a képleteket digitálisan is 
lejegyezni, esetleg prezentálni?  

A Hi-Tech Solutions által fejlesztett forradalmi termék, az e-Touch Pen megoldást nyújt a fent említett 
problémákra. 

- A Windows Storeban immáron több mint 50.000 érintésvezérlésre írt 
alkalmazás áll rendelkezésedre, melyekkel az e-Touch Pen felhasználási 

lehetőségei szinte korlátlanok. - 

- Photoshop vagy más képszerkesztő-, rajzoló programok kiváló kiegészítője, 
a már jól bevált Windows 7 rendszereden is. - 

FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK 
Az e-Touch Pen felhasználási lehetőségei a Windows Store folyamatos bővülésének köszönhetően 
gyakorlatilag határtalanok, ennek ellenére megpróbáltuk összegyűjteni (a teljesség igénye nélkül) azokat a 
területeket, amelyeken az e-Touch Pen kiváló szolgálatot tehet és rendkívül nagy segítséget nyújt a 
felhasználónak – Windows 7-en is! Ezek a következők: 

 Képszerkesztés (körülvágás, kijelölés, fogd és vidd műveletek, pipetta, ecset, stb.) 
 Rajzolás (rajzoló-, festő-, színező-, képszerkesztő programok) 
 Ábrák készítése (képletek, diagramok, szemléltető rajzok, grafikonok létrehozása gyorsan, digitálisan) 
 Prezentáció (fontosabb részek kiemelése néhány mozdulattal; megértést könnyítő, rögtönzött 

segédletek felvitele) 
 Windows 8 (Metro felület érdemi kihasználása, érintésvezérlést igénylő funkciók és extrák kiaknázása) 
 Digitális aláírás (szerződések, kérelmek, árajánlatok, dokumentumok digitális aláírása) 
 Jegyzetek (OneNote, Sticky Notes jegyzetek) 
 Játékok (a Windows Storeból, egyre több érintésvezérlést igénylő játék tölthető le, pl. a Fruit Ninja) 
 Böngészés (érintésvezérlésre optimalizált Windows 8 böngészők használata) 
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KIKNEK AJÁNLJUK? 
Mindazoknak, akik viszonylag kis befektetéssel szeretnék élvezni az érintőképernyők előnyeit, ugyanakkor 
nem engedhetik meg maguknak vagy nem tartják indokoltnak, hogy egy új, beépített érintőképernyővel 
felszerelt laptopot vagy egybegépet (All in One PC-t) vásároljanak. 
 
FŐBB JELLEMZŐK, JÓTÁLLÁS 
Az e-Touch Pen felülete leginkább egy ecsethez hasonlítható, mely garantálja, hogy nem sérül kijelzője a toll 
használata során. Ezen kívül a gyártó 18 hónap teljes körű garanciát vállal. A készülék 23” képátlóig támogatja 
a kijelzőket, tehát kiváló kiegészítője lehet asztali számítógépeknek és laptopoknak egyaránt. Az e-Touch Pen 
500 óra folyamatos használatra alkalmas a mellékelt elemekkel, a hazai forgalmazó ajándéka, hogy a korábbi 
e-Touch Pen vásárlóknak, minden későbbi, a Brantini webáruházban leadott rendeléshez ajándékba ad egy 
szett érintőtoll elemet. 
 
MŰKÖDÉSI ELV 
Az e-Touch Pen ultrahang és infravörös fény alapú technológiát alkalmaz, egy digitális érintőtollból és egy 
vevőegységből áll. A készülék Windows 8 vagy Windows 7 operációs rendszereken használható, minden 
hagyományos laptop vagy monitor kijelzőjét érintőképernyős tulajdonságokkal vértezi fel. 
Az érzékelőt egy vékony mágnescsíkra kell felhelyezni, melyet előzetesen a képernyő oldalára rögzít a 
felhasználó. Ennek a megoldásnak köszönhetően a szenzor minden újracsatlakoztatásnál ugyanabba a 
pozícióba kerül vissza, így nincs szükség a készülék újrakalibrálására. 
A vevőegység infravörös technológiát használ, ez segít meghatározni a stylus pozícióját. Az érintőtoll elemmel 
működik, a toll végén néhány jeladó kapott helyet, ezeken keresztül ultrahang segítségével továbbítja a jeleket 
az infravörös szenzor felé, miközben a kijelzőn dolgozunk vele. Az érzékelő továbbadja a bejövő jeleket a 
számítógép/laptop felé USB kapcsolaton keresztül, amely annak megfelelően elvégzi a szükséges műveleteket. 
 
HOGYAN HASZNÁLJUK? 
Megnyitás: Egyszerűen érintsd meg a megnyitni kívánt elemet/ikont! 
Fogd és vidd művelet: Érintsd meg az ikont és húzd a kívánt helyre! 
Csúszkázás: Tartsd nyomva a tollon található gombot és mozgasd a tollat a megfelelő irányba! 
Nagyítás/kicsinyítés: Kattints a nagyítani kívánt területre, nyomd meg a toll oldalán található gombot és 
mozgasd a tollat jobbra a nagyításhoz, balra a kicsinyítéshez! 
Gyorsmenü: A megfelelő objektumon tartsd nyomva a tollat, majd engedd el a gyorsmenü 
megjelenítéséhez! 
Bezárás: Egy ablak, alkalmazás vagy oldal bezárásához húzd le a képernyő felső részéről az alsó részre! 
 
CSOMAG TARTALMA 

 Vezeték nélküli elektromos érintőtoll 
 Leválasztható vevőegység 
 USB kábel 
 Hordozó tasak 
 2 db SR41 laposelem 
 2 db öntapadós mágnescsík 
 3 db érintőtoll fej 
 Telepítő CD 
 Felhasználói kézikönyv 
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SPECIFIKÁCIÓK 
 Technológia:  ......................................... Ultrahang és infravörös 
 Lefedettet terület:  ................................ max. 23" 
 Felbontás:  ............................................ 100 DPI 
 Pontosság: ............................................ 0.2mm 
 Csatlakoztathatóság: ............................. USB 2.0 

 

 Áramellátás: 
o Toll:  2 x SR41 elem 

o Érintőtoll-elem élettartama:  500 óra folyamatos használat 

Toll működési és készenléti- időarány ~ 1:9;  
Megjegyzés: a különböző elemek élettartama eltérő lehet 

 

 Szabványok: .......................................... FCC/CE 
 Támogatott operációs rendszer:  ........... Windows® 7 / Windows® 8 
 Mintavételezési gyakoriság:  ................. 58 minta/másodperc 

 

 Fogyasztási adatok: 
o Toll: 

Használatban – 440uA feltöltött elemekkel, 480uA merülő elemmel (< 3.0v) 
készenlétben: 12µA 

o Vevőegység: 
Csatlakoztatva: 20mA 

 
 Működési hőmérséklet:  ........................ +10°c - +35°c. 
 Tárolási hőmérséklet: - .......................... +10°c - + 50°c. 
 Relatív működési páratartalom: ............ 20% – 80 % (40°c). 
 Relatív tárolási páratartalom:  ............... 20% – 80 % (40°c). 
 Méretek (Hossz * Szél * Mag):  .............. 68.01*26.32*7.70 mm 
 Tömeg:  ................................................. kb. 9g. 
 Szín:  ..................................................... fekete 
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