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Spojením prezentačného priestoru a vyspelých technológií získavate široké možnosti pre prácu so svojími 
materiálmi vo forme súborov i aplikácií. Interaktívne riešenia SMART integrujú technické prostriedky 
ideálne k vytváraniu videokonferencií a k zdieľaniu prezentácií. Tabule SMART radu 800 vám ponúkajú 
jednoduché a intuitívne ovládanie na profesionálnej úrovni. Predstavujú ideálne riešenie pre tvorbu 
prezentácií a organizovanie workshopov na všetkých úrovniach firemných štruktúr vo vertikálnom 
i horizontálnom ponímaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

„Multi touch“ technológia 
DviT® technológia umožňuje až 
štyrom užívateľom súčasne 
pracovať s obsahom 
vzdelávacích materiálov len 
použitím pera alebo dotykom 
prsta. Simultánna práca je 
skutočne neobmedzená 
a nevyžaduje prepínanie 
užívateľov ani spúšťanie 
špeciálnych módov. 

SMART Ink™ 2.0 
Interaktívne technológie 

SMART vás vo vašej práci 
nijako neobmedzujú. Najnovšia 

verzia SMART Ink vám 
umožňuje kedykoľvek 

dopisovať poznámky či 
dokresľovať obrázky do 

aktuálne otvorených aplikácií. 

Inteligentné ovládanie 
rozpozná aktuálne použitý nástroj 
i gestá, pomocou ktorých môžu až 
dvaja používatelia intuitívne 
modifikovať obsah svojich aktivít, 
zväčšovať, rotovať alebo posúvať 
objekty na pracovnej ploche. 

Ultra-krátka projekcia  
UX80 je HD a 3D-ready projektor s ultra-krátkou 
projekčnou vzdialenosťou. Táto konštrukcia 
minimalizuje vznik tieňov a chvenie obrazu.  
Projektor UX80 prináša jasný a ostrý obraz vďaka 
rozlíšeniu 720p a svetelnému toku 3300 ANSI lumen. 

SMART Meeting Pro™ 4.0 softvér 
Softvérové vybavenie interaktívnych tabúľ 
SMART predstavuje silný nástroj pre 
vytváranie, prezentáciu a zdieľanie informácií. 
Tento softvér sa stará o časový manažment  
vašich stretnutí a rovnako jednoducho vám 
umožní distribuovať ich obsah. Pre SMART 
Meeting Pro™ softvér nie je problémom ani 
rozširovanie pracovných plôch využitím 
viacerých displejov či tabúľ. 

SMART Go-Wire™ auto-launch kábel 
Go-Wire kábel je mobilnou formou 
„personal“ licencie SMART Meeting 
Pro™. Svojmu užívateľovi umožňuje 
rýchle pripojenie notebooku k tabuli 
alebo displeju bez nutnosti osobitnej 
inštalácie softvéru. Pri prvom pripojení si 
notebook z pamäte kábla stiahne všetky 
ovládače potrebné na prácu 
s interaktívnym zariadením. 



 

Autorizovaný dodávateľ pre SR:  AP MEDIA, s.r.o.  +421-2-602 021 11 
    Staré grunty 7  www.apmedia.sk 
    841 04  Bratislava  www.smartboard.sk 

 

 

Kľúčové vlastnosti 
Inteligentné ovládanie a rozpoznanie gest 
Inteligentné rozpoznávanie gest vám dovoľuje 
manipulovať objektmi na pracovnej ploche 
gestami, ktoré používate u svojich smartfónov 
a tabletov. Zväčšovanie, rotácia a pohyb 
objektov sú tak omnoho jednoduchšie. 

Multi-tool, multi-touch 
Už viac nie je potrebné vyberať použité nástroje 
v ponuke programu alebo na paneli tabule. 
Inteligentná priehradka rozpozná použitý 
nástroj. Technológia kamerového snímania 
DViT™ identifikuje polohu až štyroch dotykov. 

SMART Meeting Pro™ 4.0 
Zdieľajte pracovnú plochu a zasahujte do 
prezentácie ostatných účastníkov konferencie. 
Vďaka kompatibilite softvéru s balíkom 
Microsoft Office® je možné manažovať svoju 
prácu v každom smere. MS Outlook® sa postará 
o pozvánky a všetkým rozpošle aj výsledky. 

SMART Ink™ 
Otvorte výkresy AutoCAD a slobodne diskutujte. 
Pomocou SMART Ink™ môžete vyznačiť všetko 
potrebné i dopísať poznámky do svojich 
dokumentov MS Office či Adobe Acrobat. 

GoWire™ kábel 
SMART vás neobmedzuje v hardvérových 
riešeniach. Pripojte k tabuli a prezentujte svoje 
digitálne materiály pomocou GoWire kábla.  

Rozšírte si obzory 
Nezmestíte sa na tabuľu? Žiaden problém. 
SMART vám umožňuje rozšíriť si pracovný 
priestor reťazením až 16 displejov a tabúľ. 

Jasný obraz za každých okolností 
Vďaka rozlíšeniu 720p a 3300lm HD a 3D-ready 
projektora UX80 bude premietaný obraz vždy 
jasný a ostrý. Ultra-krátka projekcia eliminuje 
vznik tieňov a chvenie. 

 

 
Špecifikácia 
 

Základné parametre tabule SB885 

Rozmer:   199,4×135,6×16,5cm 
Rozmer aktívnej plochy: 187,7×117,5cm 
Uhlopriečka:  87“ (221cm) 
Stranový pomer:  16:10 
Technológia snímania: 4-kamerové snímanie DViT 
Multitouch:  4 dotyky 
Ovládanie:  prst alebo pasívne pero 
Povrch:   odolný, matný, magnetický 
Popisovače na vodnej báze: áno, ale nie sú potrebné 
Pripojenie:  USB, Bluetooth alebo FTP 
Operačné systémy: Windows XP (SP3), Vista,  

Windows 7, 8.1, Linux, Mac 
 

Základné parametre projektora UX80 

Rozlíšenie: WXGA (1280×800)  
Stranový pomer: 16:10 (native) 
  podpora ostatných formátov  
Technológia: DLP od Texas Instruments 
Svetelný tok: 3300 ANSI lumen 
Kontrast:  2000:1 
Životnosť výbojky: 3000 h (ECO) a 2000 h (STD) 
Záruka na výbojku: 1 rok / 1000 hodín 
Prepojiteľnosť: VGA, HDMI, RJ-45 (LAN), RS-232 
Reproduktor: vstavaný 9W (UF70/w) a 10W (UX80) 
Ďalšia konektivita: audio in/out (3,5mm stereo jack) 
  RCA stereo, VGA výstup 
 

 

Súčasti dodávky: 

dve ergonomické pasívne perá; eraser; inteligentná priehradka na perá; diaľkové ovládanie; VGA kábel 
1,6m; USB A/B kábel 5m (maximálna dĺžka USB pripojenia je 10m); napájací kábel k projektoru 230VAC 
(4,5m); SMART MeetingPro™ licencia; SMART MeetingPro Advantage (1 ročná licencia); nástenný 
nepohyblivý držiak tabule; extendery pre FTP prepojenie interaktivity; GoWire™ auto-launch kábel; ECP; 


