
SMART Table®
interaktívny stôl
Model 442i

Špecifikácia

Rozmery      116,5 cm × 72,9 cm × 64,7 cm (d×š×v)
(45 7/8" × 28 11/16" × 25 1/2")

Aktívna plocha      93 cm × 52,3 cm (d×š)
(36 9/16" × 20 9/16" W 
42" (106,7 cm) uhlopriečka 
16:9 stranový pomer

Hmotnosť      60kg (132lb.)

                  Stojan
Prepravný rozmer      59 cm × 57 cm × 34 cm (d×š×v)

( 23 3/16" × 22 3/8" × 13 3/8")

Prepravná hmotnosť      17,8kg (39lb. 3oz.)

Aktívna doska stola
   Prepravný rozmer      143 cm × 94 cm × 34,3 cm (d×š×v) 

(56 5/16" × 37" × 13 1/2")

Prepravná hmotnosť      55kg (121 lb.)

Všetky rozmery +/- 0,3 cm. Všetky hmotnosti +/- 0,9 kg.
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Základné vlastnosti
Software      Integrovaný softvér SMART Table® software je možné prispôsobiť pomocou nástroja

SMART Table Toolkit.

Rozlíšenie      1080p full HD LED LCD

Vlastnosti zobrazenia l svietivosť 500 cd/m² 
l životnosť 50.000 hodín
l jas 50% pri horizontálnom pozorovacom uhle 20º

Snímanie dotyku      Multitouch technológia DViT® (Digital Vision Touch) schopná pomocou kamier
detegovať až 40 simultánnych dotykov.

Zvuk l Stereo systém pozostávajúci zo 6 integrovaných reproduktorov
l 4 audio výstupy 3,5 mm stereo jack pre slúchadlá s vlastnou reguláciou hlasitosti

Príkon      max. 360W

Záruka      Na zariadenie je poskytovaná štandardná 2-ročná záruka

Ďalšie vlastnosti l Wi-Fi® pripojenie s možnosoťu integrácie so SMART Sync™ a prístupom k Internetu

l Podpora vizualizéra SMART Document Camera™

l Možnosť zaistenia kolečiek proti posunutiu

l Možnosť využitia edukačných materiálov pripravených v SMART Notebook™ 

Špecifikácia softvéru SMART Table Toolkit 

O programe     Softvér SMART Table Toolkit možné inštalovať pod operačnými systémami Windows® i Mac, 
vytvárať pomocou neho interaktívne hodiny a následne ich preniesť pomocou USB
alebo SMART Sync softvéru do stola. 

procesor Intel®Pentium® III a lepší; 512 MB RAM; USB 2.0; podpora rozlíšenia minimálne 

XGA (1024 × 768)

Windows 

Harvérové požiadavky 

Podpora verzie OS Windows XP SP3 x86, Vista SP2 x86, W7 SP1 x86, x64, W8 x64

Mac 

Harvérové požiadavky 

Podpora verzie OS Mac OS X 10.6, 10.7 a 10.8

Intel Core™ Duo 1.83 GHz a lepší; PowerPC® G4 1 GHz a lepší; 512 MB RAM; USB 2.0;

podpora rozlíšenia minimálne XGA (1024 × 768)

Ďalšie požiadavky administrátorské práva pre PC, pripojenie k Internetu, aktualizovaný antivirový program

smartboard.sk/jp/09032015
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Prevádzkové a skladovacie podmienky

Skladovanie      -20ºC až +60ºC ; nekondenzujúca relatívna vlhkosť do 80%

   Prevádzka      +10ºC až +40ºC ; nekondenzujúca relatívna vlhkosť do 80%

Objednávacie informácie
ST442i SMART Table 442i collaborative learning center

Doplnkové príslušenstvo 
ST-CSTR      Sada blokovateľných koliečok

ST-DCC Doplnkový napájací kábel pre priame napájanie SMART vizualizéra z interaktívneho stola.
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Rozmery

Pohľad spredu Pohľad zboku

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
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