SMART Pódium™ séria 500
Interaktívny dotykový displej
Interaktívny dotykový displej SMART Pódium je univerzálnym nástrojom pre komunikáciu a prezentácie
bez ohľadu na to, či prednášate poslucháčom vo aule univerzity alebo konzultujete riešenia so svojím
tímom v rámci videokonferencie. S interaktívnym dotykovým displejom SMART Pódium™ môžete
i z pohodlia domova či kancelárie prenášať celý obsah na veľké premietacie plochy alebo displeje SMART.

Podsvietené tlačidlá ovládacieho panela
umožňujú zmenu farieb, rýchly prístup k dotykovej
klávesnici či vytváranie screenshotov. Zabezpečia
jedoduché spúšťanie predvolených alebo vami
vybraných, najčastejšie používaných programov.

Zobrazenie a dotyk vo vysokom rozlíšení
SMART Pódium™ je vybavené širokouhlým TFT
dotykovým LCD displejom s HD a HD-ready
rozlíšením. Umožňuje tak detailné zobrazenie
a presnú manipuláciu vybranými objektami.

SMART Meeting Pro™ 4.0 softvér
Softvérové vybavenie SMART MeetingPro™
predstavuje silný nástroj pre vytváranie,
prezentáciu a zdieľanie informácií. Tento
softvér sa stará aj o časový manažment vašich
stretnutí a rovnako jednoducho vám umožní
distribuovať ich obsah. Pre SMART Meeting
Pro™ nie je problémom ani rozšírenie vašej
pracovnej plochy reťazením displejov či tabúľ.

Elegancia a vysoká funkčnosť
Špičková technológia ukrytá v úzkom tele tohto
interaktívneho displeja splní všetky vaše požiadavky na
funkčnosť a pripojiteľnosť. Kompatibilita s AutoCAD, Adobe
Acrobat a MS Office garantuje pre prax vysokú variabilitu.

Variabilita riešení
Nech už vašim potrebám vyhovuje typ SP518 alebo väčšia
alternatíva SP524, SMART garantuje vysokú životnosť
oboch displejov. Komfort používania zabezpečí stabilný
stojan i magnetický rám pre pohodlné odkladanie stylusu.

SMART Go-Wire™ auto-launch kábel
Go-Wire™ kábel je mobilnou formou
„personal“ licencie SMART Meeting
Pro™. Svojmu používateľovi umožňuje
rýchle pripojenie k notebooku bez
nutnosti osobitnej inštalácie softvéru. Pri
prvom pripojení si notebook z pamäte
kábla stiahne program i všetky ovládače
potrebné na prácu s týmto zariadením.

Kľúčové vlastnosti

SMART Pódium SP518 a SP524 podporujú
operačné systémy Windows a Mac.

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.

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

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 screenshotov pracovnej plochy, spúšťajú programy
SMART MeetingPro alebo NB, 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
rovnako ako všetky produkty SMART®. Pre
využitie na akademickej pôde alebo v biznis
oblasti je vhodnejší softvérový balík SMART
Meeting Pro™, ktorý je ako príslušenstvo
dodávaný aj vo forme SMART GoWire™ autolaunch kábla. Program sa inštaluje do počítača
používateľa z pamäte v tomto kábli pri jeho
prvom pripojení k PC.
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Špecifikácia
Rozmer
SP518 : 46,7 × 33,0 × 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
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