
SMART Board® E70 

Interaktívny displej 
 

 

 

 

Dotykový displej E70 navrhnutý špeciálne pre školy kombinuje špičkové technické parametre a široké 
možnosti, ktoré v sebe skrýva softvér SMART Notebook™ - to všetko na displeji s uhlopriečkou 70“. 

Displej s uhlopriečkou 178cm je svojou veľkosťou a HD rozlíšením optimálnym riešením pre všetky 
štandardné miestnosti. Brilantné podanie farieb a grafické vlastnosti tohto dotykového panela upútajú 
pozornosť každého študenta. Takto ponímaná implementácia moderných technológií činí vyučovací proces 
kvalitným, moderným a príťažlivým.  

Plňte Sny, prezentujte študijné Materiály, príďte s Alternatívou a dovoľte svojim študentom spoznať 
Radosť z učenia s využitím moderných Technológií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brilantné HD rozlíšenie 
zaručuje detailné farebné 
podanie, ktoré upúta 
pozornosť každého študenta 
a zvýši jeho motiváciu. 

Softvér SMART Notebook™ 
dodávaný spolu s displejom je 

silným nástrojom na tvorbu 
a prezentáciu vzdelávacích 

materiálov kompatibilný  
s MS Office. 

 

Už žiadne vypálené výbojky  
v projektore. Profesionálny LED 
displej má dvojnásobnú životnosť 
v porovnaní so štandardnými 
spotrebnými LED obrazovkami.  

 

Bezpečnostné sklo 
potiahnuté vrstvou 
znižujúcou trenie umožňuje 
pohodlné ovládanie prstom a 
zvyšuje bezpečnosť. 

Práca až štyroch 
študentov súčasne 
prináša efektivitu 

a podporuje tímovú 
prácu. 

 

Uhlopriečka 70“ (178cm) 
zaručuje detailné zobrazenie 
a vynikajúcu viditeľnosť 
z ktoréhokoľvek miesta 
v triede.  
 



 

Autorizovaný dodávateľ pre SR:  AP MEDIA, s.r.o.  +421-2-602 021 11 
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Skúsenosti s hardvérom Základné vlastnosti hardvéru 

� inšpirovaný spoluprácou 

� vytvorený pre spoluprácu 

� intuitívna a presná dotyková interaktivita 

� špičkový dotykový displej 

 

� LED displej s full HD rozlíšením 

� obrazovka s uhlopriečkou 178cm (70“) 

� zobrazovanie bez projektora 

� vysoká životnosť a kompatibilita s MS Office 

 

 

Kľúčové vlastnosti  
Displej komerčnej úrovne 
Životnosť 50.000 hodín 

Multidotyková technológia 
Display umožňuje prácu súčasne až 4* študentov 
* platí pre Windows 7 a Windows 8 a 8.1 

Antireflexné sklo s nízkym trením 
znižuje množstvo odleskov a zlepšuje pohyb 
prstov, čím uľahčuje dotykové ovládanie. 

SMART Notebook softvér 
SMART Notebook nastavuje vysoký štandard 
tvorby, sprostredkovania a správy  
interaktívnych vzdelávacích materiálov  
v rámci jedinej aplikácie.  
Tento softvér vám dovoľuje ovládať všetky vaše 
aktivity dotykom prstov, ako aj ukladať 
a následne zdieľať výsledky vašej  
interakcie so žiakmi. 

Full HD rozlíšenie 
zlepšuje čitateľnosť písma  
a rozpoznateľnosť objektov 
aj vo svetlých priesotroch.  
Tieto vlastnosti prispievajú 
k zlepšovaniu kooperácie a k zapájaniu žiakov  
do výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 

Špecifikácia 
Rozmer 
163,2 × 96,7 × 8,7cm  

Rozmer dotykovej plochy 
155,3 × 87,5cm  (uhlopriečka 178cm) 

Stranový pomer 
16:9 

Maximálne rozlíšenie a kontrast 
1920 × 1080p @60Hz (16:9) 
4000:1 

Ozvučenie 
vstavané reproduktory 2 × 10W r.m.s. 

Technológia snímania dotyku 
IR – infračervená 

Počet dotykov 
8 pre OS Windows 7 a Windows 8 a 8.1 

Hmotnosť 
77kg 

Konektivita 
HDMI (3×); VGA (1×); RCA; SPDIF výstup; 
3,5mm jack stereo audio výstup; USB-A media; 
USB-B dotyk

 

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); SMART Notebook Classroom alebo Site licencia; 
SMART Notebook Advantage (1 ročná licencia); zásielka neobsahuje nástenný držiak displeja ! 


