
SMART LightRise™ 

Interaktívny projektor 
 

 

 

 

Máte v školách biele tabule alebo voľný nevyužitý priestor? Vytvorte si pomocou interaktívneho projektora 
dotykovú plochu a využívajte SMART Notebook softvér aj tam, kde nemáte interaktívnu tabuľu! Vyberte si 
z dvoch originálnych a jedinečných modelov SMART interaktívnych projektorov: všestranne využiteľný 
projektor 60wi podporujúci dva dotyky, prezentujúci vašu prácu tokom 2500 ANSI lumen, alebo nový a 
výkonný 60wi2, ktorý podporuje až štyri dotyky a disponuje výbojkou so svetelným tokom až 3000 lm. 
Nech si vyberiete ktorýkoľvek, bude to vynikajúca voľba, ako získať interaktivitu elegantne, rýchlo a lacno. 

 
  
SMART Notebook a SMART Exchange Ovládanie perom i prstom 

 

 

Oba modely SMART interaktívnych 
projektorov sú dodávané s licenciou 
SMART Notebook, ktorej súčasťou je 
ročná licencia podpory. Takto získavate 
tiež časovo neobmedzený a bezplatný 
prístup k viac ako 60.000 vzdelávacím 
materiálom na SMART Exchange 
a k slovenskej alternatíve Portál. 

 

 

S interaktívnymi projektormi SMART môžu 
žiaci i učitelia pracovať iba dotykom prstov 
alebo s využitím interaktívneho pera. Oba 
dostupné druhy projektorov automaticky 
detekujú, či je použité pero alebo užívateľ 
pracuje prstom. 

Vynikajúce projekčné vlastnosti Skupinové projekty a kooperácia 
 

 

Ultra-krátka projekcia minimalizuje vznik 
tieňov na projekčnej ploche a s tokom 
2500lm resp. 3000lm a rozlíšením WXGA 
(1280×800) poskytuje vám a vašim 
študentom jasný a ostrý obraz. 

 

 

Umožnite vašim študentom získať do 
života nie len vedomosti, ale aj zručnosti 
vo forme spolupráce v skupinách. 
 
Viac informácií tu. 

Multi-user, multi-touch Zdroj inšpirácie 
 

 

SMART interaktívne projektory vám 
prinášajú jednoduché a intuitívne 
ovládanie, multidotyk a rozpoznávanie 
gest (zväčšnie, rotácia,...).  

 

 

SMART ponúka nástroje a doplnky, ktoré 
vám pomôžu skvalitniť vaše vyučovanie 
s využitím interaktívnych projektorov 
SMART SLR60wi a SLR60wi2. 
 

Viac informácií tu. 

Panel rýchleho prístupu Cloudové riešenia pre smartfóny a tablety 
 

 

Jednoduché spustenie a ovládanie videa 
a zvuku je možné pomocou Panela 
rýchleho sustenia, ktorý je voliteľným 
príslušenstvom. 

 

 

SMART, opäť ako prvý na svete, prináša 
svojim zákazníkom riešenia aj pre chytré 
telefóny a tablety v podobe SMART Amp. 
 

Viac informácií tu. 
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Kľúčové vlastnosti 
Ovládanie perom i prstom 
Na plochých a matných povrchoch je možné na 
ovládanie použiť interaktívne pero i prst. 

Multidotyková technológia 
Interaktivitu projektora SLR60wi môžu využívať 
dvaja žiaci súčasne a interaktívny projektor 
SLR60wi2 môžu obsluhovať naraz až štyria žiaci. 

Softvérové vybavenie 
Ku každému interaktívnemu projektoru dostáva 
zákazník kompletné softvérové vybavenie na 
tvorbu a využívanie interaktívnych vzdelávacích 
materiálov v cene. SMART Notebook softvér je 
jedným z najobľúbenejších programových 
prostriedkov pre interaktívne zariadenia na svete 
a ako taký vám zaručuje kompatibilitu so 
všetkými ďalšími interaktívnymi zariadeniami. 
Program pracuje pod všetkými operačnými 
systémami, teda Windows, Linux i Mac. 

Pripojte sa a zdieľajte! 
Staňte sa bezplatne súčasťou najširšej komunity 
učiteľov na svete. Zaregistrujte sa na webovej 
lokalite SMART Exchange a na slovenskom 
Portáli a zdieľajte s ostatnými učiteľmi učebné 
materiály. 

Vybavenie a výkon 
SMART interaktívne projektory sú dodávané 
s dvoma nabíjateľnými interaktívnymi perami 
a odkladacou priehradkou. Projektor je 
štandardne vybavený reproduktorom s výkonom 
10W a vstupom pre mikrofón. Projektor 
umožňuje na vhodných povrchoch získať 
interkatívne prostredie s uhlopriečkou až 100“. 
Projektory SMART šetria vašu peňaženku 
v každom smere – spotreba v stand-by mode je 
nižšia ako 1W. 

Starostlivosť o zákazníka 
Program starostlivosti SMART Projector Care Plus 
poskytuje záruku 3 roky, v rámci ktorej má 
zákazník nárok nielen na opravu alebo výmenu 
pokazeného projektora, ale aj na špeciálne ceny 
na náhradné diely. 

Špecifikácia 
Rozmer 
SLR60wi 35,6 × 37,5 × 76,8cm (š × v × h) 
SLR60wi2 36,1 × 35,8 × 78,6cm (š × v × h) 

Rozmer aktívnej plochy (uhlopriečka) 
min. 144,1 × 90,2cm (170,2cm = 67“) 
max. 215,3 × 134,6cm (254cm = 100“) 

Stranový pomer 
16:10 (podpora 16:9, 4:3 a 5:4 pri SLR60wi2) 

Rozlíšenie 
WXGA 1280 × 800 

Kontrast a svetelný tok 
SLR60wi 3400:1 2500 ANSI lumen 
SLR60wi2 2900:1 3000 ANSI lumen 

Životnosť výbojky a spotreba (STD/ECO) 
SLR60wi 3500hrs. @230W 

5000hrs. @190W 
SLR60wi2 3000hrs. @230W 

4000hrs. @190W 

Ozvučenie 
SLR60wi 9W r.m.s. vstavaný reproduktor 
SLR60wi2 10W r.m.s. vstavaný reproduktor 

Hmotnosť 
SLR60wi 12,7kg 
SLR60wi2 16,1kg + 1kg (XCP) 

Konektivita 
USB (dotyk), balenie obsahuje USB A-USB mini B 
5m; vstup mic a výstup audio 3,5mm jack; VGA 
(2×), balenie obsahuje VGA kábel 5m; HDMI 
(1×); USB (servisný); RJ45 (1×), RS-232; 8pin 
TDM; vstup pre napájací kábel 230VAC, balenie 
obsahuje napájací kábel 4,5m; 7-pin mini-DIN 
pre XCP dáta (1×); 4-pin mini-DIN pre napájanie 
XCP (5V/2A); 

Ďalšie súčasti 
licencia SMART Notebook software 
2 × interaktívne pero 
1 × nabíjačka pre interaktívne perá


