
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

SMART Board SMART Board SMART Board SMART Board 484848480000    

BUDŽETA KLASES  interakt īvā tāfele 
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SMART Board 480 interaktīvā tāfele ir ideāls ievads digitālajā izglītībā. 
Tā piedāvā dabīgu pieskārienu funkcionalitāti, līdz ar to skolēniem un 
skolotājiem ir viegli adaptēties pie šīs interaktīvās tāfeles. Interaktīvā 
tāfele tiek savienota gan ar datoru, gan projektoru, lai uz tās tiktu 
projicēts attēls. Tāfeles lietotāji var atvērt programmas un aplikācijas no 
interaktīvās tāfeles virsmas, vadīt tās un veikt dažādas piezīmes gan ar 
pirkstu, gan rīku, vai izcelt kādu noteiktu objektu ar vairākām 
interaktīvām funkcijām.  
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Pateicoties SMART Board 480 interaktīvajai tāfelei, mācību process kļūs 
dinamiskāks un saprotamāks. Mācību materiālu pasniedzot ar attiecīgiem 
video klipiem vai attēliem, mācību stundas kļūst arī vizuāli pievilcīgākas. 
Savukārt, ja mācību viela ir vairāk tendēta uz kādu skaņu vai ierakstu 
atskaņošanas, skolotājs var izmantot arī audio funkcionalitāti, nodrošinot 
šāda satura materiālu pieejamību saviem skolēniem.  
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Tāpat kā visas SMART Board interaktīvās tāfeles, SB 480 ir aprīkota ar 
programmatūru SMART Notebook.Šī programmatūra no pārējām 
atšķiras ar tās lietošanas ērtumu, vienkāršību, neskatoties uz plašo 
funkciju klāstu, un labākajām iespējām veidot pašiem savus interaktīvos 
materiālus.  
 

    

Ar jauno SMART 480 
Board interaktīvo tāfeli, 
katrs students var izjust tās 
priekšrocības, ko rada 
interaktīvs mācību 
process. Šī viegli 
lietojamā, skārienjutīgā 
interaktīvā tāfele apvieno 
augstu kvalitāti un labu 
cenas pieejamību. Jums 
nav nepieciešami kādi 
speciāli rīki, lai veiktu 
piezīmes un vadītu 
interaktīvās tāfeles 
virsmu, Jūs varat to vadīt 
ar jebkuru objektu, kaut 
vai pirksta pieskārienu! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GGAALLVVEENNĀĀSS  IIEEZZĪĪMMEESS  
Multitouch interfeiss 
Divi lietotāji var vienlaicīgi rakstīt, izpildīt 
peles funkcijas, dzēst un manipulēt ar 
objektiem uz interaktīvās tāfeles virsmas 
– nav nepieciešami nekādi speciāli rīki. 
 

Br īvā iesaist īšanās 
SB480 ļauj diviem lietotājiem tūlītēji sākt 
darbu, bez nepieciešamības ieslēgt kādu 
speciālu režīmu, turklāt abi lietotāji var 
izmantot visu tāfeles virsmu, nevis 
strādāt kādā noteiktā tāfeles virsmas 
apgabalā.  
 

Pieskāriena vad ība 
Skolotāji un skolēni var izpildīt datora 
peles funkcionalitāti, pieskaroties 
SMART Board interaktīvās tāfeles 
virsmai vai nu ar rīku, vai ar pirkstu. 
Objekti un piezīmes var tikt izdzēstas, 
izvēloties rīku joslā dzēsēju. 
 

Tāfeles virsma 
Šīs tāfeles sērijas interaktīvajām tāfelēm 
ir cieta pārklājuma tērauda virsma, kas ir 
izturīga un īpaši izstrādāta projekcijai. 
Tāfeles virsma ir savietojama ar baltās 
tāfeles marķieriem (dry-erase markers) 
un viegli notīrāma ar baltās tāfeles 
tīrāmajiem līdzekļiem. 
 

Rīku plaukts  
SMART Board 480 interaktīvā tāfele ir 
aprīkota ar rīku plauktu, un tās 
komplektācijā ietilpst baterijas elementus 
nesaturošs, triecienu izturīgs rīks. 
 

Garantija 
Šīs sērijas SMART Board interaktīvajai 
tāfelei ir divu gadu garantija. 
 

Izmērs  
77” (195.6cm) pa diagonāli 

156.5 cm × 117.3 cm 
 

Svars 
23,2 kg 

SMART Notebook programma tūra 
Pasaulē visatpazīstamākā interaktīvās tāfeles 
programmatūra SMART Notebook attīstās kopā ar 
lietotāju prasībām un jaunākajām pasaules tehnoloģiju 
tendencēm, kam apliecinājums ir SMART Notebook 
jaunākās versijas 11 parādīšanās. Jaunākā Notebook 
versija ir aprīkota ar virkni jaunumiem, kā arī ir ņemta 
pieredze no Notebook iepriekšējām versijām, uzlabojot 
dažādas tās funkcijas. 
 
Dažas no funkcij ām: 

•••• 8 dažāda veida mākslinieciskie marķieri ar maināmu 
līnijas biezumu; 

•••• Video ierakstītājs, kas ieraksta visas viektās 
darbības (avi un wmv); 

•••• Video atskaņotājs (avi un wmv); 

•••• Tabulu ievietošana, rediģēšana; 

•••• Iespēja atvērt 3D materiālus .dea formātā; 

•••• Integrācija ar MS Office; 

•••• Plašas datņu importa un eksporta iespējas; 

•••• Darblapas aizklājošais aizkariņš; 

•••• Iebūvēts palielināšanas rīks; 

•••• Iespēja izveidot savu galeriju kolekciju; 

•••• Pievienot jebkura cita formāta datnes kā pielikumus, 
saglabājot visu kā vienotu datni; 

•••• Iespēja vienlaicīgi strādāt ar divām darblapām; 

•••• Pievienot objektiem hipersaites gan uz ārējiem 
resursiem, gan uz darblapām datnē, gan uz datnēm, 
kas pievienotas pielikumos. 

•••• Kopējošais bez-projekcijas režīmu, kas nodrošina ar 
baltās tāfeles marķieriem rakstīto saglabāt datorā; 

•••• Pievienot skaņu jebkuram objektam 
 

....un daudzas citas.... 


