Tablica interaktywna

SMART Board serii 600
™

„Młodsi i starsi uczniowie błyskawicznie
dają sobie radę z dotykową obslugą.
W pełni doceniam możliwość interakcji
z materiałem lekcyjnym – czy można
nauczać i uczyć się w sposób bardziej
bezpośredni?”
Katie Morrow, specjalistka d/s integracji
technologii, O’Neill Public Schools (O’Neill, Nebraska), Stany Zjednoczone

Przenieś możliwości współpracy na wyższy poziom. Tablica interaktywna SMART Board serii
600 łączy elastyczny system rozpoznawania użycia pisaka i palca z wyjątkowo prostą obsługą.
Modele serii 600 odznaczają się możliwością dostosowania, niezawodnością i intuicyjnością
oraz najnowocześniejszą konstrukcją w postaci klasycznej tablicy interaktywnej.

Możliwość bezpośredniego uczenia się

Tablica serii 600 jest czuła na dotyk. Funkcja rozpoznawania dotyku umożliwia użytkownikowi
pisanie przy pomocy pisaka, ścieranie dłonią i przesuwanie obiektów palcem - bez konieczności
naciskania przycisków, przechodzenia do menu ekranowego lub wymiany narzędzi w półce na
pisaki.

Łatwe skupienie uwagi uczniów

Duża powierzchnia dotykowa tablicy interaktywnej SMART Board serii 600 ułatwia
przeprowadzanie dynamicznych zajęć lekcyjnych. Nauczyciel może prezentować materiał
lekcyjny wykorzystując duże, żywe obrazy. Uczniowie mogą doświadczyć naturalnego sposobu
interakcji z materiałem lekcyjnym przesuwając litery, liczby, słowa i obrazy przy pomocy palców.
W ten sposób, i na różne inne, tablica serii 600 zaspokaja wizualne i kinetyczne potrzeby
uczniów.

Wykorzystanie multimediów zwiększa możliwości nauczania

Dostęp do internetu i materiałów multimedialnych zwiększy elastyczność Twojego programu
nauczania.
Użyj tablicy interaktywnej do eksploracji strony internetowej, przeprowadzenia prezentacji
lub odbycia z uczniami wirtualnej wycieczki edukacyjnej. Wykorzystując różne rodzaje plików
multimedialnych możesz sprawić, że zajęcia lekcyjne staną się dla uczniów dynamicznym
doświadczeniem.

Tworzenie ciekawych zajęć

Tablica interaktywna serii 600 jest dostarczana wraz z nagrodzonym oprogramowaniem do
grupowej nauki SMART Notebook , który wyznacza standardy tworzenia, przekazywania
i zarządzania interaktywnymi lekcjami. Program SMART Notebook pozwala użytkownikowi
przechwycić swoją pracę jako zrzut ekranowy, który można edytować, albo zapisać swoje
notatki bezpośrednio do kilku aplikacji.
™
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1 Powierzchnia dotykowa

5 Pisaki

2 Gniazdo USB

6 Gumka

3 Klawiatura ekranowa, prawy przycisk
myszy i przyciski Help (Pomoc)

7 Półka na pisaki

4 Wejście rozszerzające
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Kluczowe funkcje i właściwości
Rozpoznawanie dotyku
Użytkownik może pisać przy pomocy pisaka, ścierać
dłonią lub przesuwać obiekty dotykając palcem
bez konieczności używania dodatkowych narzędzi,
przechodzenia do menu ekranowego lub naciskania
przycisków.

Tryb dwóch użytkowników
Tablice interaktywne SMART Board serii 600 dostępne są również w wersji dwóch użytkowników. Ten
model umożliwia dwóm użytkownikom równoczesne pisanie na wydzielonych powierzchniach
roboczych w programie SMART Notebook.

Cyfrowy atrament
Pisz cyfrowym atramentem na aplikacjach, stronach
WWW i filmach wideo.

Funkcja zapisu
Umożliwia natychmiastowe przechwytywanie
i zapisywanie notatek.

Podwójna powierzchnia
Utwardzona poliestrowa powierzchnia ekranu
odznacza się dużą trwałością. Jest odporna na
zniszczenie i odpowiednia do projekcji obrazu,
kompatybilna z suchościeralnymi markerami i łatwo
się czyści środkiem do mycia tablic.

Wymiary aktywnego obszaru
Dostępne są trzy wymiary standardowe i dwa
formaty panoramiczne.

Wspornik do montażu na ścianie lub stojak
podłogowy umożliwiają łatwą i bezpieczną

Głośniki USB

Kabel USB i przedłużacze

Dwa 15-watowe głośniki stereo wyposażone w wzmacniacz.

Podłącz interaktywną tablicę SMART Board do
swojego komputera.

Wejście rozszerzające
Skorzystaj z wejścia rozszerzającego, żeby podłączać dodatkowe urządzenia do tablicy interaktywnej SMART Board.

Program SMART Notebook dostarczany
w zestawie z tablicą
Wraz z tablicami serii 600 dostarczany jest nagradzany program SMART Notebook.

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

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
www.tablice.net.pl

Mobilny, z ustawianą wysokością stojak
podłogowy posiadający mocne blokowane
kółka i stabilizujące osłony zabezpieczające.

instalację tablicy interaktywnej SMART Board.

Autoryzowany przedstawiciel handlowy SMART

Faks +48 (22) 752 27 97

Akcesoria opcjonalne
Stojak podłogowy

Specyfikacje
Wymiary aktywnego obszaru
Format panoramiczny
Model
690

Aktywny obszar
(przekątna)
238,8 cm

685
221,0 cm
Format standardowy
Model
680
660
640

Aktywny obszar
(przekątna)
195,6 cm
162,6 cm
121,9 cm

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