SMART Board™ 480
Interaktívna tabuľa

Pripravujte edukačné materiály pre študentov či aktivity pre deti a zdieľajte informácie
ešte kreatívnejšie a aktívnejšie ako kedykoľvek doposiaľ. Vytvorte vo svojej triede ešte
podmanivejšie podmienky pre tímovú prácu a upútajte svojich študentov. Získajte si ich
prácou na všestranne využiteľných tabuliach SMART Board SB480, ktoré vynikajúco
prezentujú ich tvorbu.

Priekopník interaktivity
Spoločnosť SMART vstúpila na svetový trh prvou interaktívnou tabuľou už v roku 1987,
bola to práve spoločnosť SMART, ktorá umožnila svojim zákazníkom ovládať interaktívnu
tabuľu prstom a je opäť prvou spoločnosťou na svete, ktorá vyšla v ústrety učiteľom
svojimi softvérovými riešeniami a inováciami v progrmaovom vybavení pre smartfóny a
tablety.

Prečo SMART
Interaktívne tabule SMART sú špecifické variabilitou svojho využitia. S odolným
povrchom je možné ich využiť aj v kombinácii s popisovačmi na vodnej báze určenými
pre biele tabule, avšak s inteligentným elektronickým atramentom už fixky nebudete
potrebovať. Kamery v rohoch tabule dokážu sledovať prácu viacerých žiakov
súčasne. Všetci môžu pracovať s obsahom vzdelávacích materiálov použitím prsta
alebo pasívneho pera bez potreby batérií. Simultánna práca študentov je skutočne
neobmedzená a nevyžaduje si prepínanie módov ani spúšťanie špeciálnych doplnkov.

Služby SMART
Spoločnosť SMART ponúka svojim zákazníkom ako jediná na svete záručný i
pozáručný servis prostredníctvom svojich autorizovaných zástupcov v každej
krajine, teda i na Slovensku. Distribútor zabezpečuje montáž vyškolenými a
certifikovanými technikmi na školách v celej SR.
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Interaktívna tabuľa SMART Board 480 – na pracovnej ploche s uhlopriečkou 77" (195.6 cm) a
pomerom strán 4:3 môžete pracovať dotykom prsta, pasívneho pera alebo iného stylusu.
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Odolný povrch optimalizovaný pre prednú projekciu.
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Kľúčové vlastnosti

Špecifikácia

Dotyková technológia

Variabilné použitie a inštalácia

Pre písanie na interaktívnych tabuliach SMART
už nemusíte kupovať batérie do interaktívneho
pera. Kamerová technológia snímania dotyku
umožňuje svojim užívateľom ovládať softvér
dotykom prsta alebo pomocou pasívneho pera.

Interaktívne tabule SMART sú dodávané s
držiakom pre pevné uchytenie na stenu.
Základnou filozofiou spoločnosti SMART
je vychádzať v ústrety všetkým svojim
zákazníkom, preto vám ponúkame posuvné
systémy, ktoré zjednodušia prácu aj malým
deťom či telesne postihnutým študentom.
Pre využitie vo viacerých miestnostiach sú k
dispozícii aj mobilné riešenia.

Softvér SMART Notebook 2014
Všetky interaktívne tabule SMART sú vybavené
programom SMART Notebook. Pomocou tohto
softvéru jednoducho a intuitívne vytvoríte
špičkové interaktívne vzdelávacie aktivity
nabité novými informáciami, ktoré upútajú
všetkých vašich žiakov.

Odolný povrch
SB480 má odolný oceľový magnetický povrch
s úpravou pre uľahčenie ovládania dotykom
prsta. Táto úprava je optimalizovaná pre
projekciu a použitie popisovačov na vodnej
báze určených pre biele tabule. Ak vyskúšate
intuitívne ovládanie a všetky funkcie tabule,
fixky viac nebudete potrebovať.

Rozmery (š × v × h)
160,5 × 127,2 × 12,8 cm
Rozmer aktívnej plochy
156.5 × 117.3 cm
Uhlopriečka
77" (195.6 cm)
Stranový pomer
4:3

Jednoduché a rýchle pripojenie
Interaktívne tabule SMART sú praktickým
rozšírením pracovnej plochy vášho počítača s
možnosťou dotykového ovládania a simulácie
myši. Po pripojení tabule a projektora k
počítaču pomocou USB kábla a VGA či HDMI
kábla môžete začať svoju vyčovaciu hodinu.

Hmotnosť
23.2 kg
Technológia snímania dotyku
DViT - digital vision touch

Záruka

Počet dotykov
2, rozpoznanie gest

Všetky interaktívne produkty SMART majú
štandardnú záruku 2 roky, ktorú je u väčšiny
produktov možné rozšíriť až na 5 rokov.

Podporované operačné systémy
Windows, Linux

Autorizovaný distribútor a servisné stredisko v SR:

AP MEDIA, s.r.o.
Staré grunty 7
841 04 Bratislava
+421 2 602 021 11
www.apmedia.sk
www.smartboard.sk
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