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Interakt īvās tāfeles sistēma 
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 atbalsta 4 vienlaicīgus 
pieskārienus un ļauj diviem lietotājiem 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 vairāku pieskārienu atpazīšanu (multi touch 
gestures), Jūs varat manipulēt ar objektiem, liekot tiem palielināties, rotēt, 
“aizslidināties”, izmantojot tikai pirkstu pieskārienus.  
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Interaktīvās tāfeles sistēma SB880i5 ir aprīkota ar paplašināto vadības 
paneli, kas nodrošina plašas iespējas interaktīvo tāfeli saslēgt ar citām 
periferiārām iekārtām, kas bagātinās mācību procesu, padarot to skolēniem 
vēl interesantāku un saistošāku. Pateicoties šai sistēmai, skolotāji viegli var 
pievienot dažādas multimediju ierīces, piemēram, dokumentu kamera, DVD 
atskaņotājus un digitālās kameras. Turklāt šīs pievienotās ierīces var 
kontrolēt tieši no paplašinātā vadības paneļa. 
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Ultra tuvās projekcijas 
projektors, kas nodrošina 
projekciju pa visu 
interakt īvās tāfeles 
virsmu, atrodoties tikai 71 
cm attālumā (projekcijas 
distances garums). 
Komplektācijā ir iek ļauts 
arī mūsdienīga dizaina 
projektora sienas 
stiprin ājums. 



 
 

Lietošanas ērtums un 
vienkāršība 
SMART Board interaktīvās tāfeles 
ir aprīkotas ar rīku plauktu, no kura 
atliek tikai paņemt rīku, lai rakstītu 
vai dzēstu. Arī interaktīvās tāfeles 
programmatūra SMART Notebook 
ir veidota funkcionāli bagāta, taču 
vienkārši izmantojama.  
 

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

Pieskāriena atpazīšana 
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. 

 
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. 
 
 

Visaugstākās kvalitātes 
produkts 
Ražotāja garantija tiek dota pilnīgi 
visām interaktīvās tāfeles 
sastāvdaļām 5 gadu garumā. 

 
Projektors SMART UF75 
SMART projektors izmanto DLP 
tehnoloģiju ar BrilliantColor™ 
funkcionalitāti un kvalitāti, Gamma 
2.2 korekciju ar Gaiša telpas, 
Tumšas telpas, sRGB, Lietotāja un 
SMART prezentācijas režīmiem.  
 

3D gatavība 
Projektors ir 3D gatavībā, 
izmantojot DLP Link™ tehnoloģiju. 
 

Projektora izšķirtspēja 
XGA (1024x768) 
 

Gaismas jauda  
2500 lumeni 
 

Lampas mūžs  
2500h normālā darba režīmā; 4000h 
ekonomiskā darba režīmā. 
 

Kontrasta attiecība  
2900:1 
 

Signālu pieslēgumu ieejas 
VGA x2, HDMI, RCA kompozītais, 
S-Video, RJ45, USB-B, 3.5 mm 
stereo jack audio x2  
 

Signālu pieslēgumu izejas 
 VGA, 3.5 mm stereo jack audio  
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Izmērs: 77” (pa diagonāli) 

Malu attiecība: 4:3 

Svars: 23,6 kg 
 

PPRROOJJEEKK TTOORRSS  

Izmērs: 35.6 cm × 39.4 cm × 71.1 cm 

Svars: 7,7 kg 

 

 

Skārienjut īga interaktīvās tāfeles virsma 

 

Paplašinātais vadības panelis – nodrošina visu 
interaktīvo iekārtu vadību 
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