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Špecifikácia

SMART Board® 6065 interaktívny dotykový displej
Model SPNL-6065

Úvod

Viac informácií o tomto produkte nájdete na webovej stránke výrobcu smarttech.com.

Rozmery a hmotnosti*

Rozmery
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56 1/4" (142,8 cm)

59 3/8" (150,8 cm)
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Hmotnosť

61,4 kg (135 lb. 6 oz.) 

Jeden interkatívny displej

175,8 cm × 126,1 cm × 30,3 cm 

(69 1/4" × 49 5/8" × 11 7/8")

Tri interaktívne displeje

175,8 cm × 126,1 cm × 90,9 cm

(69 1/4" W × 49 5/8" H × 35 5/8" D) 

Jeden interaktívny displej

81,1 kg (178 lb. 13 oz.)

Tri interaktívne displeje

243,3 kg (536 lb. 6 oz.)

* Všetky rozmery ± 1/8" (0,3 cm). Všetky hmotnosti ± 2 lb. (0,9 kg).

Interaktívny dotykový displej SMART Board® 6055 je vybavený 

patentovanou technológiou snímania dotyku DViT® (Digital Vision 
Touch), a tak je tento LED displej s uhlopriečkou 54 1/2" (138,4 cm)

symbiózou špičkovej technológie a takmer neobmedzených 

možností,  ktoré v sebe skrýva softvér SMART Notebook®.

Svojím  4K  ultra-HD  rozlíšením  ponúka  tento  displej optimálnu 

kvalitu obrazu z takmer akéhokoľvek uhla. Technológia Pen iQTM 

je inováciou, ktorá umožňuje pre každé pero zvoliť inú farbu 

a pracovať tak individuálne s ľubovoľnou aplikáciou.

Schopnosť inteligentného rozpoznávania použitých nástrojov 

a objektov dovoľuje využívať funkcie myši pri dotyku prsta, 

vpisovať poznámky digitálnym atramentom pomocou pera 

a mazať iba dlaňou alebo mäkkou stierkou - to všetko bez 

nekonečného prepínania pracovných módov. Samozrejmosťou

je možnonosť využívať pri svojej práci dobre známe gestá napr. pre zväčšenie 

či rotáciu objektu, či simultánna práca dvoch študentov súčasne.

Prepravné rozmery š×v×h

(vrátane palety)

Prepravná hmotnosť

http://www.smarttech.com/
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Hardvér 

Displej

Stranový pomer                16:9

Optimálne rozlíšnie 3840 × 2160 @ 30 Hz

Horizontálna frekvencia 244–280 kHz

Vertikálna frekvencia 24–120 Hz

Kontrast                         1400:1

Jas 280–360 cd/m²

0,372 mm

integrované postranné reproduktory 2×10 W

35 dBA

Audio

Hlučnosť 

Súčasti balenia

POZOR !

HDMI kábel nie je súčasťou balenia. Odporúčania na výber HDMI kábla nájdete v sekcii 

Podmienky inštalácie.

Konektivita 

Bočný panel

Spodný panel napájací konektor AC

Podmienky inštalácie

Inštalácia Pozri dokument SMART Board 6065 interactive flat panel setup and maintenance guide

(smarttech.com/kb/170641)

Laptop/PC Pozri poslednú verziu SMART Notebook software 14 release notes (smarttech.com/kb/170666)

HDMI kábel HDMI 1.4

Odporúčaná dĺžka max. 5m (16' 5")

ŠPECIFIKÁCIA

SMART BOARD® 6065 INTERAKTÍVNY DOTYKOVÝ DISPLEJ – MODEL SPNL-6065

Veľkosť pixelu

2,4 m (8') napájací kábel 

5 m (16' 5") USB kábel 

Interaktívne pero (×2)

Štandard rozhrania             VESA® 400 mm × 400 mm

Montážna hĺbka držiaku     Minimálna svetlá vzdialenosť od steny pre všetky súčasti a komponenty je 4,2 cm (1 5/8").

1 vstup USB 2.0 typ-B (dotyk) 

1 vstup HDMI® 1.4 

1 výstup 3,5 mm stereo jack

http://www.smarttech.com/kb/170641
http://www.smarttech.com/kb/170666
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Standby mód   38 W 

Normálna prevádzka  175 W 

Maxiálny príkon         190 W

Prevádzková teplota  od 5°C do 35°C

Teplota skladovania od -20°C do +60°C

Vlhkosť nekondenzujúce relatívna vlhkosť 5% až 80%

Certifikácie

Certifikácia UL (U.S./Canada), FCC, IC, CE, C-Tick, CB, PSB 

Environmentálna zhoda

Európska únia     REACH, RoHS, WEEE, Packaging 

U.S. Packaging and Conflict Minerals

Ďalšie informácie 

Objednávacie číslo

SPNL-6065

Pozri smarttech.com/accessories

Štandardná 2-ročná záruka

Doplnkové príslušenstvo

Záruka

Predĺženie záruky

EWY1-SPNL6065 Predĺženie záruky o 1 rok

EWY3-SPNL6065 Predĺženie záruky o 3 roky

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2014 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board, DViT, SMART Notebook, smarttech, the SMART logo and all SMART taglines are trademarks or registered
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Prevádzkové a skladovacie podmienky

Napájanie 100V AC až 240V AC, 50 Hz až 60 Hz

Príkon pri 25°C

SMART Board 6065 interactive flat panel. Súčasťou dodávky je softvér SMART Notebook.

Predĺženie záruky je možné si dokúpiť do 90 dní odo dňa zakúpenia displeja.
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