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Najnovším prírastkom do rodiny interaktívnych tabúľ SMART je produktový rad s označením M600.  

Táto novinka úplne nahradila pôvodnú sériu SB600. Rezistívne snímanie dotyku bolo nahradené 

moderným kamerovým snímaním technológiou DViT, ktorá zaznamenáva nielen prácu dvoch žiakov 

súčasne, ale rozoznáva aj ich gestá, ktoré už dávno používajú pri práci so smartfónmi a tabletmi – 

zväčšovať, rotovať a posúvať obrazce je tak jednoduchšie ako kedykoľvek doteraz. 

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

z učenia s využitím moderných Technológií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SMART Notebook™ 

Vytváranie, zdieľanie či modifikácia 

interaktívnych vzdelávacích 

materiálov neboli nikdy 

jednoduchšie. Objavte výhody 

všetkých nástrojov SMART 

Notebook™ a využite ich pri 

výučbe jazykov, prírodovedných 

predmetov, zemepisu ale aj 

matematiky! Kontrolujte pracovné 

plochy svojich žiakov, testujte ich a 

komunikujte s nimi on-line. 

SMART Ink™ 

Interaktívne technológie SMART vás vo vašej 

práci nijako neobmedzujú. Využite možnosti 

kresliť a robiť poznámky do obrázkov 

a materiálov, ktoré ste si vopred pripravili. 

Modifikujte dokumenty MS Office, dokresľujte 

do výkresov v AutoCAD či pdf dokumentov... 

„Dual touch“ technológia 

Kamerové snímanie umožňuje 

simultánnu prácu dvoch študentov. 

Obaja môžu súčasne modifikovať obsah 

vzdelávacích materiálov použitím pera, 

dotykom prsta či pointerov. Simultánna 

práca oboch študentov je skutočne 

neobmedzená a nevyžaduje prepínanie 

užívateľov ani spúšťanie špeciálnych 

módov. 

Dotyk a gestá 

Žiaci i učitelia môžu jednoducho  

vytvárať a modifikovať obsah 

svojich aktivít, dopisovať text 

a popis obrázkom, emulovať 

všetky funkcie myši iba dotykom 

prsta alebo pomocou pera. 

Rovnako intuitívne je aj 

využívanie prirodzených gest 

a zväčšovať, rotovať alebo 

posúvať objekty na pracovnej 

ploche. 

Vyberte si projektor  

Slobodne si zvoľte svoju 

konfiguráciu: vyberte si z 

projektorov SMART alebo si 

vezmite tabuľu bez projektora. 

Uchovajte si poznámky  

Uložte si prácu žiakov 

a vaše poznámky ako 

obrázok alebo pdf. 

Poznámky v dokumentoch 

a prezentáciách MS Office 

uložíte ako objekty 

v danom dokumente 

a kedykoľvek ich môžete 

vymazať. 
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Vyberte si projektor 

SMART vám ponúka dva HD a 3D-ready projektory. Oba sú navrhnuté na mieru vašej novej tabule SMART 

Board M600. Ultrakrátka projekcia pomáha minimalizovať vznik nežiaducich tieňov a chvenia obrazu. 

 

SMART UX80 projektor 
Nový ultrakrátky projektor UX80 vám ponúka 
svetelný tok až 3300 lumenov. Je to ideálna voľba 
pre triedy, kam počas vyučovania svieti slnko. 
Výbojka s vysokou životnosťou až 3000 hodín 
a konštrukcia, ktorá nevyžaduje filter znižujú 
náklady na prevádzku. Dostupný je so vstavaným 
reproduktorom vo verzii vhodnej pre širokouhlé 
tabule s pomerom strán 16:10. 
 
SMART UF70 projektor 
Ultrakrátky projektor UF70 je dostupný pre oba 
typy tabúľ: klasické s pomerom strán 4:3 i vo verzii 
„w“ pre širokouhlé so stranovým pomerom 16:10. 
Svetelný tok až 3000lm a WXGA rozlíšenie vám 
garantujú jasné a ostré zobrazovanie po celých 
4000 hodín životnosti výbojky. Samozrejmosťou je 
vstavaný reproduktor a možnosť pripojenia 
externých reproduktorov. 

 

 

 

Špecifikácia 
 

Základné parametre SBM680 / SBM685 

Rozmer:   166×131,2×11,1cm / 

   196,9×131,2×11,1cm 

Rozmer aktívnej plochy: 156,5×117,5cm / 

   188×117,5cm 

Uhlopriečka:  77“ (195,6cm) / 87“ (221cm) 

Stranový pomer:  4:3 / 16:10 

Technológia snímania: kamerové snímanie DViT 

Multitouch:  2 dotyky 

Ovládanie:  prst alebo pasívne pero 

Povrch:   odolný, matný, magnetický 

Popisovače na vodnej báze: áno, ale nie sú potrebné 

Pripojenie:  VGA + USB (10m) 

Operačné systémy: Windows XP (SP3), Vista,  

Windows 7, 8.1, Linux, Mac 

 

Základné parametre projektorov UF70 / UF70w / UX80 

Rozlíšenie: XGA (1024×768) / WXGA (1280×800) / 

 WXGA (1280×800)  

Stranový pomer: 4:3 / 16:10 / 16:10 (native) 

  podpora ostatných formátov  

Technológia: DLP od Texas Instruments 

Jas:  3000 / 3000 / 3300 ANSI lm 

Kontrast:  2900:1 / 2900:1 / 2000:1 

Životnosť výbojky: 4000 h (ECO) a 3000 h (STD) (UF70/w) 

  3000 h (ECO) a 2000 h (STD) (UX80) 

Záruka na výbojku: 1 rok / 1000 hodín 

Prepojiteľnosť: VGA, HDMI, RJ-45 (LAN), RS-232 

Reproduktor: vstavaný 9W (UF70/w) a 10W (UX80) 

Ďalšia konektivita: audio in/out (3,5mm stereo jack) 

  RCA stereo, VGA výstup 

 

 

Súčasti dodávky: 

dve ergonomické pasívne perá; odkladací priestor na perá; diaľkové ovládanie; VGA kábel 1,6m; USB A/B 

kábel 5m (maximálna dĺžka USB pripojenia je 10m); napájací kábel k projektoru 230VAC (4,5m); SMART 

Notebook Classroom alebo Site licencia; SMART Notebook Advantage (1 ročná licencia); nástenný 

nepohyblivý držiak tabule; 


