Tablica interaktywna

SMART Board™ 480
Tablicę interaktywną SMART Board 480
charakteryzuje jakość i dostępność. Można
ją łatwo obsługiwać zarówno przy pomocy
palca, jak i pisaka, co pozwala skupić uwagę
uczniów i wzmocnić interaktywne nauczanie.

Dzięki nowej tablicy interaktywnej SMART Board 480 każdy uczeń może odnieść korzyści
wynikające z bezpośredniego interaktywnego nauczania. Ta łatwa w użyciu i wrażliwa na
dotyk tablica interaktywna odznacza się jakością i dostępnością. Umożliwia nauczycielom
i uczniom interakcję z materiałem lekcyjnym w naturalny sposób, przy pomocy palca lub
pisaka.

Interaktywne uczenie się rozpoczyna się w tym
miejscu
Tablica interaktywna SMART Board 480 stanowi doskonałe wprowadzenie
do cyfrowego nauczania. Oferuje naturalne funkcje dotykowe, dzięki którym uczniowie
i nauczyciele szybko i łatwo opanują obsługę tablicy. Urządzenie można podłączyć do
komputera i projektora. Nauczyciel może ze swojego komputera wyświetlać materiał
lekcyjny i prowadzić lekcję na interaktywnej powierzchni - sterować aplikacjami i pisać
przy pomocy palca lub pisaka.

Zaangażowanie wszystkich uczniów
Model 480 umożliwia nauczycielom łatwe przeprowadzanie dynamicznych lekcji,
skupiających uwagę wszystkich uczniów, niezależnie od stylu nauczania. Dodając
kolorowe obrazy i filmy wideo nauczyciele mogą uczynić lekcje bardziej interesujące
dla uczniów z pamięcią wzrokową. Mogą również wprowadzać ćwiczenia praktyczne
dla uczniów uczących się lepiej przez ruch i dotyk, wykorzystywać dźwięk, aby skupić
uwagę uczniów z pamięcią słuchową, oraz zaoferować bardziej efektywne sposoby
wykorzystywania informacji uczniom ze specjalnymi potrzebami.

Dostęp do najlepszych materiałów nauczania
Podobnie jak wszystkie tablice interaktywne SMART Board, model 480 jest częścią
pełnego rozwiązania, które obejmuje wsparcie techniczne, rozwój zawodowy,
materiały lekcyjne i kontakt ze społecznością SMART. Tablica dostarczana jest wraz
z programem do nauki SMART Notebook™, który umożliwia nauczycielom łatwe
tworzenie i prowadzenie cyfrowych lekcji. Nauczyciele mogą w każdej chwili uzyskać
dostęp do gotowych materiałów dydaktycznych, obejmujących tysiące zgodnych ze
standardami ćwiczeń lekcyjnych programu SMART Notebook, znajdujących się na
stronie internetowej SMART Exchange™.
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Tablica interaktywna SMART Board – Aktywna powierzchnia tablicy o przekątnej 77 cali (195,6
cm) reaguje, gdy dotkniesz ją palcem lub pisakiem
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Trwała powierzchnia – Utwardzona powierzchnia jest zoptymalizowana do projekcji obrazu
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Kluczowe funkcje i właściwości
Funkcje dotykowe

Instalacja tablicy na ścianie lub stojaku
podłogowym

Specyfikacje
Tablica interaktywna SMART Board 480

Nauczyciele i uczniowie mogą pisać lub
sterować komputerem dotykając tablicę
interaktywną SMART Board pisakiem lub
palcem oraz zmazywać wybierając ekranową
gumkę na pasku narzędzi.

Tablicę interaktywną SMART Board 480 można
łatwo i bezpiecznie zainstalować korzystając
z zestawu do montażu na ścianie z regulacją
wysokości firmy SMART. Model 480 można
również zainstalować na stojaku podłogowym
firmy SMART, wyposażonym w solidne kółka i
stabilizujące osłony zabezpieczające.

Wymiary
160,5 (szer.) × 127,2 (wys.) × 12,8 (gł.) cm

Załączony program do grupowej nauki
SMART Notebook
Tablice interaktywne SMART Board dostarczane
są z programem SMART Notebook, który
umożliwia nauczycielom tworzenie,
prowadzenie i zarządzanie interaktywnymi
lekcjami przy pomocy tylko jednej aplikacji.

Kable USB i przedłużacze
Nauczyciel może podłączyć interaktywną
tablicę SMART Board do swojego komputera
przy pomocy posiadanego kabla USB lub
przedłużyć swój kabel do 20,1 m wykorzystując
przedłużacz kabla USB.

Trwała powierzchnia
Utwardzona stalowa powierzchnia modelu
480 jest bardzo wytrzymała i zoptymalizowana
do projekcji, kompatybilna z suchościeralnymi
markerami i łatwo się czyści środkiem do mycia
tablic.

Tablica interaktywna SMART Board 480 objęta
jest dwuletnią gwarancją

Image Recording Solutions Sp. z o.o.
ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa
Tel. +48 (22) 752 27 88-96, 849 32 31, 841 43 22
www.irs.com.pl

Ciężar
23,2 kg
Wymiary tablicy opakowanej do przewozu
177,8 (szer.) × 135,9 (wys.) × 11,0 (gł.) cm

Gwarancja

Autoryzowany przedstawiciel handlowy SMART

Faks +48 (22) 752 27 97

Aktywny obszar
(maksymalnej powierzchni interaktywnej, wyświetlanego obrazu)
156,5 × 117,3 cm
Przekątna 77” (195,6 cm)
Proporcje obrazu 4:3

Ciężar tablicy opakowanej do przewozu
28,7 kg

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

www.tablice.net.pl
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