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JAUNĀKĀ interaktīvās tāfeles sērija 
Izveidojiet patiesi interaktīvu mācību procesu ar SMART Board 800 
interaktīvās tāfeles sēriju. SB880 un SB885 lietotājiem piedāvā neticami 
vienkāršu veidu, kā ietekmēt mācību procesu. Tā ļauj diviem lietotājiem 
vienlaicīgi darboties pie interaktīvās tāfeles. 
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Esot daļa no 800 sērijas, SB880 un SB885 pārstāv pilnīgi jaunu SMART 
Board interaktīvo tāfeļu klasi.  
 

DDDDDDDD IIIIIIII VVVVVVVV IIIIIIII         LLLLLLLL IIIIIIII EEEEEEEE TTTTTTTT OOOOOOOO TTTTTTTT ĀĀĀĀĀĀĀĀ JJJJJJJJ IIIIIIII         
Strādājot pie SB880 un SB885 interaktīvās tāfeles, divi lietotāji var izpildīt 
uzdotos uzdevumus vienlaicīgi uz visas interaktīvās tāfeles virsmas. Katrs 
no lietotājiem var izmantot rīku vai pirksta pieskārienu, lai vienlaicīgi 
rakstītu, zīmētu un citādi ietekmētu SMART Notebook programmatūras 
saturu. 
Šai tāfelei nav nepieciešams kāds atsevišķs vairāku lietotāju režīms, līdz ar 
to skolotājs var jebkurā brīdī pie tāfeles izsaukt 2 skolēnus. Lietotājs tāpat 
var rakstīt ar rīku, izdzēst ar delnu, un kustināt objektus ar pirksta 
pieskārienu. 
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Mācību stundas kļūst interaktīvas un aktīvākas ar SB880 un SB885. Jūs 
varat izmantot skārienjūtīgo tāfeles virsmu, lai atvērtu dokumentus, 
uzsāktu aplikācijas un izmantotu plašās Interneta priekšrocības. Tā kā 
SB880 un SB885 atbalsta Microsoft® Windows® 7 pieskāriena atpazīšanu, 
Jūs varat manipulēt ar objektiem, liekot tiem palielināties, rotēt, 
“aizslidināties” utt.  
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SMART    Board 800 sērijas 
interaktīvās tāfeles 
atbalsta vairāku lietotāju 
rakstīšanu uz tāfeles, kā 
arī pieskārienu atpazīšanu 
(multitouch gestures), 
kuras atpazīst Microsoft® 
Windows® 7 un Mac Snow 
Leopard operētājsistēmas. 
SMART Notebook 
programmatūra, līdz ar tās 
jaunākās versijas 
parādīšanos (SMART 
Notebook 10.7), kas ir 
ieplānota 2011. gada 
martā, atbalstīs vairākas 
papildus īpašības, tai 
skaitā vēl plašākas iespējas 
pieskāriena atpazīšanai.    
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SMART Board interaktīvā tāfele – vairāku lietotāju interaktīvā tāfele, kas ļauj diviem 
lietotājiem vienlaicīgi rakstīt, izdzēst un manipulēt ar programmatūras saturu 

 
Rīku plaukts – automātiski nosaka, kurš rīks ir pacelts 

 
DViTTM tehnoloģija – 800 sērijas tāfeles izmanto kameras, kas identificē, kādas 
darbības tiek veiktas uz tāfeles virsmas un tās attiecīgi izpilda. 

 

GALVENĀS IEZĪMES 
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 
SB800 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. Katrs lietotājs 
neatkarīgi no otra lietotāja var 
veikt dažādas darbības uz 
interaktīvās tāfeles virsmas, kā, 
piemēram, rakstīt ar digitālo tinti 
vai kustināt objektus ar pirksta 
pieskārienu. 
 
Pieskāriena vad ība 
Izmanto vienkāršus, intuitīvus 
rokas un pirkstu pieskārienus, lai 
strādātu ar interaktīvās tāfeles 
programmatūru, tai skaitā viena 
pirksta un divu pirkstu 
pieskārienus. SB800 ir iebūvēts 
multitouch atbalsts tādām 
operētājsistēmām kā Microsoft 
Windows 7 un Mac Snow 
Leopard. 
 
 

Pieskāriena atpaz īšana 
SB800 izmanto kameras, kas 
identificē, kad lietotājs izmanto 
pirkstu, rīku vai dzēsēju. Tāpat 
lietotājs var rakstīt ar rīku, dzēst 
ar delnu un kustināt objektus ar 
pirkstu, bez nepieciešamības 
veikt kādus papildus soļus. 
 
SMART Ink™ 
Pateicoties SMART Ink, 
rakstīšana ar digitālo tinti būs 
maksimāli precīza. Jums atliek 
tikai pacelt rīku un sākt rakstīt. 
SMART Ink izlīdzina Jūsu 
rokrakstu, lai tas būtu līdzenāks 
un citiem saprotamāks. Jūs varat 
veikt piezīmes jebkurā aplikācijā 
un saglabāt tās kā PDF vai PPT 
failu dokumentus, vai saglabāt 
piezīmes pa tiešo uz Microsoft 
Office 2010 aplikācijām kā Word, 
Excel, PowerPoint, Visio® un 
OneNote®, kā arī Adobe® 
Acrobat® Pro. Jūs tāpat varat arī 
pārvērst ar roku rakstītās 
piezīmes par teksta objektiem, ar 
kuriem var programmatūriski 
manipulēt. 
 
Rīku plaukta dizains 
Rīku plaukta abās sānu malās 
var pievienot papildus 
aksesuārus, kā, piemēram, 
SMART projektora kontroles 
paneli un Bluetooth® moduli. 
 
 
 

Rīku plaukts diviem lietot ājiem  
Paceļot vienu no rīkiem vai 
dzēsēju, rīku plaukts automātiski 
uztver, kāds rīks ir izvēlēts. 
Pogas uz rīku plaukta ļauj 
izvēlēties rīka krāsu un aktivizēt 
ekrāna tastatūru, peles labā 
taustiņa funkciju un palīdzības 
funkciju. 
 
Tāfeles virsma 
800 sērijas interaktīvajām 
tāfelēm ir minimizēts virsmas 
atspīdums, tādējādi vēl vairāk 
uzlabojot projekcijas kvalitāti. 
Tāfeles virsma nodrošina iespēju 
uz tās rakstīt ar baltās tāfeles 
marķieriem, kā arī stiprināt pie 
tās magnētus. 
 
Platekr āna interakt īvā tāfele 
Platekrāna SB885 modelis 
nodrošina par 20 procentiem 
vairāk darba virsmas salīdzinot 
ar standarta interaktīvo tāfeli 
SB880. Šis risinājums būs ideāli 
piemērots tām klasēm, kas 
izmanto platekrāna portatīvos 
datorus un monitorus. 
 
Garantija 
SMART Board interaktīvajai 
tāfelei ir piecu gadu garantija pēc 
produkta reģistrācijas. 
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SMART Board™ 880 interakt īvā tāfele  

Izmērs   66 1/8" W × 51 1/8" H × 6 1/2" D 

  (168 cm × 130 cm × 16.5 cm) 
Aktīvā ekrāna izmērs   61 5/8" W × 46 1/4" H 

  (156.5 cm × 117.3 cm) 

  77" (195.6 cm) diagonāli 

  4:3 malu attiecība 

Svars   23.7 kg 
Iepakojuma izmēri  56 3/4" W × 75 3/4" H × 4 3/8" D 

  (144.1 cm × 192.4 cm × 11.1 cm) 
Svars ar iepakojumu   34.5 kg  

   
   
   
SMART Board™ 885 interakt īvā tāfele 

Izmērs   78 1/2" W × 51 1/8" H × 6 1/2" D 

  (199.4 cm × 129.9 cm × 16.5 cm) 

Aktīvā ekrāna izmērs   74" W × 46 1/4" H 

  (188 cm × 117.5 cm) 

  87" (221 cm) diagonāli 

  16:10 malu attiecība 
Svars   27.2 kg 

Iepakojuma izmēri  56 3/4" W × 88" H × 4 3/8" D 

  (144.1 cm × 223.5 cm × 11.1 cm) 
Svars ar iepakojumu   40.8 kg  

   
 

 

Autoriz ēts izplat ītājs: 
BALTIJAS BIROJU TEHNOLOĢIJAS 
 

Rīga, Mūkusalas iela 41b, LV-1004 
Tel.: +371 67815111 
Fakss: +371 67815112 
e-pasts: info@bbt.lv 

 

www.bbt.lv 

SB880 fiziskie parametri 

SB885 fiziskie parametri 


