SMART Table® 442i
Interaktívny stôl
Ak hľadáte interaktívne riešenie, ktoré podmanivým spôsobom rozvíja sociálne cítenie, vytvára
spoločenstvo a je navrhnuté pre spoluprácu v kolektíve, potom interaktívny stôl ST442i je presne to
zariadenie, ktoré hľadáte.
Interaktívny stôl je vynikajúcim nástrojom na vytváranie skupinových aktivít, zapájanie väčšieho množstva
detí do pripravených aktivít a budovanie spoločenstiev, či sociálnych väzieb. Tento stôl je motivujúcim
nástrojom na výchovu detí k tímovej práci, ale zároveň k zdravej súťaživosti. K dosiahnutiu vytýčených
cieľov použite už existujúce materiály a aktivity alebo si vytvárajte vlastné.
Plňte Sny, prezentujte študijné Materiály, príďte s Alternatívou a dovoľte svojim žiakom spoznať Radosť
z učenia hrou s využitím moderných Technológií.

Integrovaný SMART Table® softvér
využijete na vytváranie
a prispôsobovanie aktivít pomocou
nástrojov SMART Table Toolkit.

Stiahnite si pútavé interaktívne
materiály z voľne dostupnej
stránky SMART Exchange. Nájdete
tu viac ako 1500 hotových aktivít.

Navrhnuté pre aktívne deti
Robustná konštrukcia a podstavec
bez problému odolajú „útokom“
entuziazmu vašich detí.

Sú vaše deti až príliš živé?
Voči kvapalinám a škrabancom
odolný povrch môžete bez
obáv zaťažiť až 90 kg.

Dostupný pre všetkých.
Horizontálny pracovný priestor
je prístupný z každej strany aj
deťom na invalidnom vozíku.

Mobilný dizajn – stôl je
navrhovaný tak, aby ste ho
mohli ľahko premiestniť
z triedy do triedy a zaistiť.

Veľké triedy? Viac skupín?
Pripojte stôl k interaktívnej
tabuli a premietnite
pracovnú plochu ostatným.

Kľúčové vlastnosti
Multidotyková technológia
Display podporuje až 40 simultánnych dotykov,
čo umožňuje prácu súčasne až 8 detí. Systém
taktiež rozoznáva jednoduché a intuitívne gestá,
ako rotácia, zväčšenie a „zahodenie“ objektov.
Rozsiahly zdroj hotových aktivít
SMART interaktívny stôl získate s databázou až
1500 hotových aktivít a ďalšie v anglickom
jazyku si môžete zdarma stiahnuť zo stránky
SMART Exchange™, ku ktorej sa pripojíte hoci
priamo zo stola. Pomocou SMART Table Toolkit
si môžete vytvoriť ich slovenskú jazykovú
mutáciu alebo úplne nové, vlastné aktivity.

Stabilita, odolnosť a jednoduchosť
Robustný podstavec zaručí stabilitu a ochráni
pred úrazom aj tie najaktívnejšie deti. Tento stôl
unesie až 90kg! Od vybalenia z krabice až do
chvíle, kedy využijete všetko, čo ste z krabice
vybrali neuplynie viac ako 30 minút.
Interaktivita pre všetkých
Mobilita interaktívneho stola vám ho dovolí
premiestňovať medzi triedami. Dizajnér
interaktívneho stola nezabudol ani na deti so
špeciálnymi vzdelávacími potrebami a telesne
postihnuté deti. Stôl je dostupný zo všetkých
strán i pre deti na invalidnom vozíčku.

Pripojte sa a zdieľajte!
K SMART interaktívnemu stolu obdržíte licenciu
SMART Sync™ úplne zdarma. Pomocou tohto
šikovného programu budete jednoducho zdieľať
aktuálne vykonávané aktivity prostredníctvom
interaktívnej tabule s deťmi v ostatných
skupinách. Rovnako ľahko môžete presúvať
aktivity z vášho počítača, ktoré ste si pripravili
cez víkend.

Garancia kvality
Štandardnú 2-ročnú záruku si môžete predĺžiť
o ďalšie 3 roky.

Nechajte veci ožiť
Pripojte svoj vizualizér (SDC-450)
k interaktívnemu stolu, zaznamenávajte
a prehrávajte zosnímané predmety alebo
nahrané video. Ak máte v počítači SMART
Notebook softvér, využite vizualizér a kocku
k manipulácii s objektami z 3D galérie.

Rozmer
116,5 × 72,9 × 64,7cm (d × š × v)

Bezdrôtové pripojenie cez Wi-Fi
SMART Table ST442i vám umožňuje pripojiť sa
k SMART Exchange a k Internetu priamo
z ktoréhokoľvek miesta v dosahu vašej wi-fi.
HD zobrazenie už v materskej škole?
Prečo nie? Interaktívny stôl ST442i je vybavený
LCD displejom s uhlopriečkou 106cm (42“) s full
HD rozlíšením (1080p). Obrázky sú na tomto
displeji ostré, so živými farbami a vďaka jeho
vlastnostiam ho môžu deti využívať prakticky pri
akýchkoľvek svetelných podmienkach.

Autorizovaný dodávateľ pre SR:
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Špecifikácia
Rozmer aktívnej plochy
93 × 52,3cm (uhlopriečka 106,7cm)
Stranový pomer
16:9
Parametre displeja
1920 × 1080p @60Hz (16:9); pozorovací uhol
20°; 500 cd/m2; životnosť 50.000 hodín
Ozvučenie
6 vstavaných reproduktorov + 4 audio výstupy
Hmotnosť
60kg
Konektivita
Wi-Fi, napájanie 12VDC pre SDC-450
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