MimioVote

Seus professores estão fazendo o que é suposto fazer - ensinar. Agora, eles querem
saber se os alunos estão aprendendo. Eles podem obter feedback instantâneo, ou aplicar
um pré-teste e pós-teste para monitorar o progresso. E enquanto os professores estão
recebendo as respostas que necessitam, os alunos têm de ter um pouco de diversão.
Com a avaliação do MimioVote™, os

"... realmente tem
nos permitiu fazer a
avaliação formativa
em tempo real
com os alunos. "
Michael Bednarz
Diretor de curriculum
Stafford Springs, CT

resultados são imediatos e o feedback
tem valor. Os professores sabem quem

• Pesquisa rápida durante uma aula, • Compatible with MimioStudio™
templates and Microsoft
para ver quem está recebendo e
quem precisa de ajuda.

está aprendendo e quem precisa de

PowerPoint.

• Automatic recharging means tech

• Reduz a confusão de estudante,
directors don’t have the hassle of
ajuda. E quando os alunos não têm que
iluminando apenas os botões de
battery replacement.
pensar sobre como utilizar o
resposta necessário para cada teste.
dispositivo, eles podem concentrar-se
• O design ergonómico permite uso com uma
em responder às perguntas.

O design intuitivo fornece avaliação de
professores liderado ou ao seu próprio

mão ou operação com duas mãos do
aparelhos - ou colocá-los planos
sobre as mesas.

• Excelentes opções de teste
para todos os graus.
normalmente encontrado com sistemas
• Importar facilmente testes
de avaliação comuns. Professores
padrão e conteúdo do editor.
podem obter resultados precisos e em
ritmo instantâneo, sem o incômodo

tempo real e eliminar a carga de
trabalho extra de correção de teste
manual. E eles podem baixar
resultados em planilhas e planos de
aula para acompanhar facilmente a
aprendizagem.

Para saber mais visite: mimio.com ou talua.com.br

Coloque aparelhos em
qualquer parte do tabuleiro
de armazenagem de
recarga, e eles renumerará
automaticamente.

Especificação
Conteúdo da embalagem
24 ou 32 dispositivos portáteis recarregáveis MimioVote, acondicionados em um estojo durável com compartimentos acolchoado de
espuma, atracação e carregamento estação removível, um DVD contendo o software em sala de aula Mimiostudio, um MimioHub™,
uma fonte de alimentação global.

Especificações
Requisítos mínimos do

Dimensões:

software:

Handheld:

MimioStudio 7 ou superior no

25 milímetros x 90 mm x 61 mm

Windows, Mac, ou Linux OS.

(1 in x 3,54 cm x 2,4 cm).

Para requisitos de sistema
específicos, por favor, visite-nos
em: mimio.com
Instalação: Operação e utilização
de dispositivos MimioVote
requerem software MimioStudio 7
ou superior e MimioHub.

Os usuários podem ser

548 milímetros x 92 mm x 241

autorizados a modificar a sua resposta. Wireless: FCC, IC, CE, C-Tick,
COFETEL, SCRF, SRMC,
Modos de resposta:
TELEC, RRL, TRA, ANRT,
Opera nos modos de professor
ANATEL, WPC, DGPT, CTI,
ou estudante.
MIC, SIRIM, MOC, CNC,

mm (21,6 cm x 3,6 cm x 9,5 cm).

Caderneta de notas:

SUBTEL, CRT, SUTEL,

Estojo: 674 milímetros x 251

Crie uma classe; adicione alunos,

BURTEL, CONATEL, SIGET,

milímetros x 167,64 milímetros

importação, exportação, e as listas de

SIT, PUC, TELCOR, ERSP,

(26,5 pol x 9,8 pol x 6,6 pol.)

estudantes de arquivo; atribuir uma

OSIPTEL, TATT, URSEC,

identificação de estudante MimioVote.

UrkSEPRO, ICASA, NTRA,

Carregamento da bandeja:

Peso:
Handhelds e bandeja:

Tela LCD:

Alcance:

5,2 kg (11,5 £).

Exibe o número do dispositivo, quando

9 m (30 ft)

Handhelds, bandeja, estojo:

armazenado na bandeja. Permite aos

8,4 kg (£ 18,5).

alunos para navegar para trás e para a

Tempo de resposta: A partir de
1 milissegundo.
Controles e indicadores:
8 botões de resposta

Temperaturas de
funcionamento: 0 ° C a 50 ° C
(32 ° F a 122 ° F). Limitado pela

frente para exibir o número de
perguntas e resposta do aluno durante
a avaliação individual.

tela LCD.

Dispositivo de Numeração: Os

um botão Ajuda.

Temperaturas de

dispositivos são numerados

Número máximo de

-10 ° C a 60 ° C (14 ° F a 140 °

2 botões para a frente / trás,

dispositivos por sistema:
Combine duas bandejas de 32,

Certificação e Conformidade:

armazenamento:
F). Limitado pela tela LCD. 15%

automaticamente quando voltam para
a bandeja de carregamento.
Dispositivos numeradas pode ser

CITC, NCC.
Safety: 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.
Environmental: RoHS, WEEE,
REACH compliant.
Garantia e Suporte*:
Hardware mimio é garantido por
2 anos a partir da data da
compra, com um adicional de 3

a 75% sem condensação

atribuído a um nome de usuário por

múltipla escolha: (AE), Sim /

Criar perguntas, votação,

vencimento de 1 ano após a

Não, Verdadeiro / Falso, gritei,

apresentar resultados.

descontinuação do produto. As

anos com registro do produto no
até 64 unidades por sala de aula. Umidade de Operação:. Umidade meio do Boletim. Os resultados podem
mimio. com.br / garantia, para
ser capturados por número de usuário
de
armazenamento:
0%
a
90%
Baterias: Uma bateria de
um total de 5 anos. Mimiostudio
atribuído ou de forma anônima.
sem condensação.
Lithium-Ion recarregável por
software é fornecido com uma
dispositivo.
garantia vitalícia limitada, com
Pergunta / Resposta Tipos de
Suporte PowerPoint:
Vida útil da bateria:
Totalmente recarregável,
normalmente de 3 anos.
Comunicação:
Sem fio com o MimioHub, que
insere na porta USB do
computador.
Frequência de Rádio
(RF): 2.4 GHz

Pergunta.
Importar Dados: ExamView
importador (Blackboard 6.0 formato 7.0).
Preparação Pergunta: Bloco de

Mudando Cor do botão: Capacidade
de ligar / desligar botão cores ou
alterar cores dos botões individuais
dentro da barra de ferramentas.

pilhas recarregáveis fornecidas
com aparelhos MimioVote estão
sob garantia por um período de 2
anos a partir da data da compra.
Um pacote de substituição está

anotações MimioStudio permite a Adicionando Handhelds:
numeração automática após a
preparação de perguntas com

disponível para compra.

respostas corretas. As perguntas

inserção na bandeja.

resposta pode aparecer

podem ser cronometradas

O consumo de energia:

imediatamente, ou ser visto em

5 5 3,0 ampères via EIAJ-2 (1,7

um momento posterior.

(*) 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.

milímetros ID, 4mm OD)

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.

Para saber mais acesse: mimio.com ou talua.com.br
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