
SMART Pódium™ séria 500 
Interaktívny dotykový displej 
 

 

 

 

Pripravte svojim študentom atraktívnu a dynamickú prezentáciu, vtiahnite ich do diania na prednáške 

a prebuďte v nich konečne túžbu po vedomostiach! S interaktívnym dotykovým displejom SMART 

Pódium™ ušetríte energiu a súčasne zostanete v kontakte s poslucháčmi počas celej prednášky.  

Plňte Sny, prezentujte digitálne Materiály, príďte s Alternatívou a dovoľte svojim žiakom spoznať Radosť 

z učenia s využitím moderných Technológií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilný a univerzálny 

Interaktívny displej SMART Pódium™ série 500 je silným prezentačným nástrojom podporujúcim tímovú 

prácu a motivujúcim tvorivú pracovnú atmosféru v triedach, laboratóriách, ale najmä vo veľkých 

prednáškových sálach.  

Na tvorbu digitálneho obsahu môžete využiť nástroje softvérových prostriedkov SMART Notebook™ alebo 

SMART Meeting Pro™, rovnako úspešne však môžete prezentovať materiály pripravené v programoch 

balíka Microsoft Office, Adobe Reader alebo AutoCAD.  

Pripojte sa priamo zo SMART Pódia k internetu alebo vkladajte do svojich prezentácií multimediálny obsah 

zo svojej galérie. Poznámky dopísané do slajdov pomocou Digital Ink v priebehu prednášok kedykoľvek 

uložte a po skončení hodiny pošlite všetko svojim študentom.  
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Kľúčové vlastnosti  

HD rozlíšenie 

SMART Pódium je vybavený dotykovým 

displejom s vysokým rozlíšením. Dostupný je 

v prevedení s uhlopriečkou 18,5“ (SP518) 

s rozlíšením 720p (HD ready) alebo vo verzii 

s uhlopriečkou 24“ (SP524) s full HD rozlíšením. 

Prepracovaná elegancia 

SMART vám ponúka dotykový TFT LCD displej 

s atraktívnym dizajnom. Špičková technológia je 

uzavretá v tenkom tele s úzkym magnetickým 

rámikom pre pohodlné odloženie stylusu. 

SMART Pódium je príťažlivým nástrojom, ktorý 

budete využívať vo svojej každodennej práci. 

Podsvietené tlačidlá, ktoré vám nedovolia 

zaváhať ani v zatemnených miestnostiach vám 

umožňujú rýchlu zmenu farieb pera, rýchly 

prístup k dotykovej klávesnici, vytváranie screen-

shotov pracovnej plochy, spúšťajú programy 

SMART Notebook alebo MP, ale môžete si ich  

aj naprogramovať a získať tak funkcie, ktoré 

chcete mať vždy po ruke. 

Microsoft Office, Adobe a AutoCAD 

Vstupujte do materiálov pripravených 

v programoch balíka MS Office alebo do 

dokumentov vo formáte pdf. Vysvetľujte 

podrobnosti na výkresoch vytvorených 

v prostredí AutoCAD.  

Pripojte sa 

SMART Pódium™ disponuje tromi USB portami 

pre pripojenie USB kľúča, vizualizéra alebo iného 

zariadenia. Štvrtý USB port je rezervovaný pre 

pripojenie počítača so softvérom, nakoľko 

SMART Pódium nie je autonómny systém. 

Softvérové vybavenie 

Interaktívny dotykový displej SMART Pódium™ je 

v oboch svojich verziách dodávaný s licenciou 

SMART Notebook® a jednoročnou podporou 

zdarma rovnako ako všetky produkty SMART®. 

Pre využitie na akademickej pôde alebo v biznis 

oblasti je vhodnejší softvérový balík SMART 

Meeting Pro™, ktorý je ako voliteľné 

príslušenstvo dodávaný vo forme SMART 

GoWire™ auto-launch kábla. Program sa 

inštaluje do počítača používateľa z pamäte 

v tomto kábli pri jeho prvom pripojení k PC. 

SMART Pódium SP518 a SP524 podporujú 

operačné systémy Windows a Mac. 

Garancia kvality 

Štandardnú 2-ročnú záruku si môžete predĺžiť 

o ďalšie 3 roky. 

 

Špecifikácia 

Rozmer 

SP518 : 46,7 × 33 × 7,6cm (š × v × h) 

SP524 : 59,3 × 40,1 × 7,6cm (š × v × h) 

Rozmer so stojanom 

SP518 : 46,7 × 32,1 × 29,8cm (š × v × h) 

SP524 : 59,3 × 39 × 27,3cm (š × v × h) 

Rozmer displeja 

SP518 : 41,9 × 24,1cm (uhlopriečka 47cm) 

SP524 : 54,1 × 30,9cm (uhlopriečka 61cm) 

Stranový pomer 

16:9 s podporou ostatných formátov 

Rozlíšenie displeja 

SP518 : HD ready 720p (1366×768) 

SP524 : full HD 1080p (1920×1080) 

Farebná hĺbka, kontrast a jas 

16,8 milióna farieb; 580:1; 180cd/m2 

Životnosť podsvietenia 

30.000 hodín 

Hmotnosť 

SP518 : 5,4kg 

SP524 : 7,3kg

 


