Špecifikácia

Interaktívna tabuľa
SMART Board® 480
Špecifikácia
Size

160,5 cm × 127,2 cm × 12,8 cm (š×v×h)

(63 1/4" × 50" × 5 1/8")
Rozmer aktívnej plochy

156,5 cm × 117,3 cm (š×v)
(61 5/8" × 46 1/8")

Uhlopriečka

195,6 cm (77")

Hmotnosť

23,2 kg (51 lb.)

Prepravný rozmer

178 cm × 136 cm × 11 cm (š×v×h)
(70" × 53 1/2" × 4 1/2")

Prepravná hmotnosť

28,7 kg (63 lb. 3 oz.)
Všetky rozmery +/- 0,3 cm (1/8"). Všetky hmotnosti +/-0.9 kg ( 2 lb.).

Základné vlastnosti
Software

Produktové ovládače SMART a softvér SMART Notebook™ môžete nainštalovať
po stiahnutí zo stránky výrobcu smarttech.com/downloads alebo smartboard.sk .

Systémové

Operačné systémy Windows® a Linux®. Úplný zoznam systémových požiadaviek je možné

požiadavky

nájsť na stránke výrobcu smarttech.com na smartboard.sk .

Prehlásenie o zhode

China EIP, EU RoHS, EU WEEE, Packaging and US CPSIA

Certifikácie
Záruka

CB, CE, CSA (U.S./Canada), FCC and VCCI
Na interaktívnu tabuľu je poskytovaná štandardná 2-ročná záruka.
UPOZORNENIE
Projektor nie je súčasťou dodávky interaktívnej tabule SMART Board® 480.
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Káble

Súčasťou balenia je kábel USB A-B dĺžky 3 m (118")

Dotyk

Umožňuje písať, mazať a používať funkcie myši dotykom prsta alebo pera.

Multitouch
a gestá

Systém snímania dotyku dovoľuje pri práci s digitálnym obsahom využívať gestá na
presun, rotáciu a zmenu veľkosti vložených objektov. Rozpoznanie gest je potrebné

(OS Windows)

povoliť v menu Nastavenia SMART.

Dual touch
(OS Windows)

Umožňuje dvom užívateľom súčasnú manipuláciu objektami a využívanie funkcie myši.

Dual write
(OS Windows)

Umožňuje dvom užívateľom súčasne písať digitálnym atramentom rovnakou farbou.

Funkciu Dual Touch je potrebné povoliť v menu Nastavenia SMART.
Funkciu Dual write je potrebné povoliť v menu Nastavenia SMART.
UPOZORNENIE
Simultánna práca dvoch užívateľov je na tabuliach radu 400 obmedzená.

Pero
Rozlíšenie
Povrch tabule

Súčasťou dodávky je jedno pasívne pero bez potreby nabíjania.
Rozlíšenie digitalizátora je približne 32767 × 32767
Odolný oceľový povrch optimalizovaný pre prednú projekciu, kompatibilný s popisovačmi
určenými pre biele tabule. Na čistenie je vhodný prostriedok na báze isopropyl alcoholu.

Technológia
snímania dotyku
Farba rámu
Napájanie tabule
Pripojenie PC

patentovaná technológia kamerového snímania DViT® (Digital Vision Touch)
Tmavá sivá (približne PANTONE® Charcoal Gray 18-0601 TPX)
Napájanie tabule zabezpečuje USB kábel pripojený k počítaču. Príkon je max. 0,5 W.
12 Mbps pripojenie USB (full-speed USB 1.1 alebo USB 2.0)
Interaktívna tabuľa SMART Board® 480 disponuje jedným portom na pripojenie k PC.

Teplotná špecifikácia
Uskladnenie

-40°C až +50°C

Objednávacie údaje
SB480

SMART Board 480 s uhlopriečkou 195,6 cm (77")

Doplnkové príslušenstvo
Viac informácií o doplnkovom príslušenstve nájdete na stránke výrobcu smarttech.com
alebo na smartboard.sk.
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Rozmery
Pohľad spredu

Pohľad zboku

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
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