Tablice interaktywne
SMART Board™ serii 800
Wszystko w zasięgu ręki
Tablica interaktywna SMART Board serii
800 umożliwia pisanie i równoczesną
obsługę przez kilku użytkowników
w systemach operacyjnych Microsoft®
Windows 7 i Mac Snow Leopard.
Zaktualizowany program do grupowej
nauki SMART Notebook™ (oczekiwana
w marcu 2011 roku wersja 7.0) będzie
obsługiwał niektóre funkcje, np.
swobodną współpracę, i rozpoznawanie
różnych obiektów.

Doświadcz niezwykle naturalnego sposobu interakcji z materiałem lekcyjnym korzystając
z tablicy interaktywnej SMART Board serii 800. Umożliwia ona dwóm użytkownikom
równoczesne rozpoczęcie ćwiczeń lekcyjnych przy pomocy palców lub pisaka. Dzięki tablicy
serii 800 nauczyciele i uczniowie, mogą naprawdę współpracować, sprawiając, że zajęcia
staną się pełne uroku i interaktywne.

Bezpośrednia współpraca
Tablica serii 800 reprezentuje nową klasę tablic interaktywnych. Wydajna,
wieloużytkownikowa tablica interaktywna serii 800 umożliwia dwóm użytkownikom
równoczesną interakcję z powierzchnią systemu, gdy używają różnych narzędzi lub swoich
palców do pisania, rysowania i sterowania materiałami lekcyjnymi. Tablica interaktywna nie
posiada ograniczonego obszaru użytkownika ani oddzielnego trybu wielu użytkowników,
więc możliwości współpracy są zawsze w zasięgu koniuszków Twoich palców.*

Magia dotyku
Użyj prostych, intuicyjnych gestów rąk i palców do interakcji z materiałem lekcyjnym.
Funkcja jednodotykowych gestów* tablicy serii 800 ułatwia przesuwanie, obrót
i powiększanie materiału lekcyjnego oraz sterowanie aplikacjami w systemie operacyjnym
Windows® 7 lub Snow Leopard. Użytkownik może również niezależnie pisać przy
pomocy pisaka, ścierać dłonią lub przesuwać obiekty dotykając palcem – bez konieczności
przechodzenia do menu ekranowego.

Bogactwo materiałów lekcyjnych
W witrynie SMART Exchange™ znajdziesz tysiące wysokiej jakości materiałów lekcyjnych.
Witryna SMART Exchange zamieszcza lekcje specjalnie opracowane (przez ﬁrmę SMART lub
inne ﬁrmy) do wykorzystania z produktami SMART, w tym tablicami serii 800.

Część klasy wyposażonej w produkty SMART
Tablica serii 800 ma modułową konstrukcję, która ułatwia dodawanie technologii
i akcesoriów, np. sterowanie projektorem SMART. Tablica interaktywna jest również
zintegrowana z kamerą dokumentacyjną SMART Document Camera™ i interaktywnym
systemem zbierania odpowiedzi SMART Response™. Akcesoria, takie jak mobilny stojak
podłogowy ﬁrmy SMART i połączenie bezprzewodowe Bluetooth® oznaczają, że możesz
zastosować tablicę serii 800 w rozmaitych środowiskach nauczania.
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Tablica interaktywna SMART Board – wieloużytkownikowa tablica interaktywna, umożliwiająca
pisanie, wymazywanie i sterowanie materiałami dwóm użytkownikom jednocześnie
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Dostępna dla kilku użytkowników półka na pisaki – zaawansowana półka na pisaki automatycznie
wykrywa tryby narzędziowe
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Technologia DViT™ (Digital Vision Touch) – tablice serii 800 wykorzystują kamery do rozpoznawania
różnych operacji i udzielania odpowiednich odpowiedzi
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Kluczowe funkcje i właściwości

Funkcja zapisu

Doświadczenie wielopunktowego dotyku

Przechwyć swoją pracę do programu do grupowej nauki
SMART Notebook jako zrzut ekranu, który możesz
edytować albo zapisać swoje notatki bezpośrednio
do kilku aplikacji, wliczając w to aplikacje Microsoft
Windows - PowerPoint®, Word i Excel® oraz programy
Adobe® Acrobat® i AutoCAD®.

Dwóch użytkowników może jednocześnie pisać,
wykonywać funkcje myszy, wymazywać i przesuwać
obiekty oraz sterować nimi na powierzchni tablicy
interaktywnej – nie są wymagane specjalne narzędzia.

Swobodna współpraca*
System umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie
pracy jednocześnie przez dwóch użytkowników bez
konieczności przełączania się do oddzielnego trybu
wielu użytkowników lub pracy w ograniczonych
obszarach.
Każdy użytkownik może osobno wykonywać swoje
czynności, np. pisanie cyfrowym atramentem lub
przesuwanie obiektów przy pomocy palców.

Rozpoznawanie różnych obiektów
Tablica serii 800 rozpoznaje użycie przez użytkownika
palca, pisaka lub gumki. Użytkownik może również
pisać przy pomocy pisaka, ścierać dłonią lub
przesuwać obiekty dotykając palcem bez konieczności
naciskania przycisków, przechodzenia do menu
ekranowego lub wymiany narzędzi w półce na pisaki.

Jednodotykowe gesty*

Podwójna powierzchnia
Tablica serii 800 posiada powierzchnię bez połysku,
przystosowaną do projekcji obrazów. Powierzchnia
jest kompatybilna z suchościeralnymi markerami
i magnesami oraz łatwo się czyści.

Wymiary
168 × 130 × 16,5 cm
Aktywny obszar
(maksymalnej powierzchni interaktywnej,
wyświetlanego obrazu)
156,5 × 117,2 cm
Przekątna 77” (195,6 cm)
Proporcje obrazu 4:3
Ciężar
23,7 kg

Opcja panoramiczna
Korzystaj z większej przestrzeni roboczej. Panoramiczny
model 885 daje o 20 procent większą przestrzeń
roboczą niż standardowa tablica interaktywna
– idealne rozwiązanie dla sal lekcyjnych wyposażonych
w panoramiczne laptopy i monitory.

Gwarancja
Tablica interaktywna SMART Board serii 800 objęta jest
dwuletnią gwarancją, która zostanie wydłużona do
pięciu lat po zarejestrowaniu produktu.

Użyj prostych, intuicyjnych gestów rąk i palców,
żeby przesunąć, obrócić lub powiększyć obiekt
i komunikować się z programem SMART Notebook.
Tablice serii 800 mają wbudowaną obsługę systemów
operacyjnych Windows 7 i Snow Leopard.

Specyﬁkacje
Tablica interaktywna SMART Board™ 880

Tablica interaktywna SMART Board 885
Wymiary
199,4 × 130 × 16,5 cm
Aktywny obszar
(maksymalnej powierzchni interaktywnej,
wyświetlanego obrazu)
187,7 × 117,3 cm
Przekątna 87” (221 cm)
Proporcje obrazu 16:10
Ciężar
27,2 kg

Wirtualny atrament SMART Ink™
Poznaj interaktywność i precyzję pisania przy
pomocy wirtualnego atramentu SMART Ink.
Poprawia on wygląd cyfrowego atramentu,
zwiększając czytelność odręcznie pisanego tekstu
na aplikacjach, stronach WWW i ﬁlmach wideo.
Atrament staje się obiektem, którym można
sterować i przesuwać.

Autoryzowany sprzedawca:

* Funkcja będzie obsługiwana po wprowadzeniu
programu SMART Notebook 10.7, oczekiwanego
w marcu 2011 roku.

SMART Technologies
Bezpłatny numer 1-866-518-6791
(USA/Kanada) lub +1-403-228-5940
smarttech.com
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