
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SMART Board SMART Board SMART Board SMART Board 680680680680    

Pieprasītākā interakt īvā tāfele 
Paceliet savu interaktīvo mācību procesu nākamajā līmenī. SMART 
Board 600. sērijas interaktīvās tāfeles apvieno rīka-pirksta pieskārienu 
vadību ar neticami vieglu lietošanu. 600. sērijas interaktīvās tāfeles ir 
veidotas, lai tās būtu pielāgojamas, drošas un intuitīvas. 
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SB680 interaktīvās tāfeles stūrakmens ir pieskāriens. SMART 
pieskāriena atpazīšanas funkcija ļauj rakstīt ar pildspalvu, dzēst ar delnu 
un pārvietot objektus ar savu pirkstu bez nepieciešamības nospiest pogas, 
piekļūt ekrāna izvēlnes rīku joslai vai izmantot citus rīkus no rīku 
plaukta. 
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Pateicoties lielajai skārienjutīgajai virsmai, SMART Board 600. sērijas 
interaktīvās tāfeles padara mācību procesu dinamisku. Jūs varat prezentēt 
materiālus, izmantojot lielus, dinamiskus attēlus, un studenti tai pat laikā 
var ar pirkstu fiziski mijiedarboties ar šo materiālu, pārvietojot burtus, 
ciparus, vārdus un attēlus. 600. sērija nodrošina vieglu un saprotamu 
mācību procesu, neatkarīgi no tā, vai Jūs priekšroku dodat vizuāliem 
materiāliem, vai materiāliem, kuros ir izmantota audio atskaņošana. 
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Padariet mācību procesu elastīgāku – izmantojiet piekļuvi internetam un 
multivides resursiem. Ar iespēju Jūsu mācību stundai pievienot 
multimediju dokumentus un aplikācijas, Jūs skolēniem mācīšanos 
pārvērtīsiet dinamiskā piedzīvojumā.  
 

SMART Notebook  
Tāpat kā visas pārējās 
SMART Board interaktī-
vās tāfeles arī 600. sērija, 
nāk ar vairākas godalgas 
izglītības jomā saņēmušo 
programmatūru SMART 
Notebook ™, kas ir labākā 
pieejamā programmatūra, 
lai skolotāji paši izveidotu, 
pasniegtu un vadītu savas 
interaktīvās nodarbības.  
 



 
 

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.  
 

Rīku plaukts 
Rīku plauktā ir iestrādāti 
optiskie sensori, kas nosaka, 
kādu marķieri vai dzēsēju 
lietotājs paceļ. LED indikatora 
lampas norāda uz aktīvo rīku. 
Komplektācijā ietilpst melns, 
zils, sarkans un zaļš triecienu 
drošs un baterijas elementus 
nesaturošs marķieris, kā arī 
taisnstūra fizisks dzēsējs 
 

Rokas pieskāriens 
Iespēja lietotājam vadīt 
interaktīvo tāfeli ar rokas 
pieskārienu.  
 

Pieskāriena atpazīšana 
Vēl intuitīvāks darbs pie 
interaktīvās tāfeles: rakstiet 
piezīmes ar digitālo marķieri, 
pārvietojiet objektu ar rokas 
pieskārienu, dzēsiet ar delnu.  
 

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

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. 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.  
 
Uzturēšanas un izmantošanas 
izmaksas  
SMART Board nav nepieciešamas 
sarežģītas servisa apkopes. Ikdienas 
apkopes var veikt jebkurš lokālais 
iestādes tehniskais speciālists. 
Programmatūras licencei nav 
ierobežojuma, kā arī jaunākās 
programmatūras versijas ir pieejamas 
bezmaksas. Tādejādi SMART Board ir 
vienmēr ar visjaunākajām funkcijām 
aprīkota interaktīvā tāfele, bez 
papildus izmaksām licenču 
atjaunošanai. 
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Skārienjutīga virsma 

Ekrāna tastatūras poga uz rīku plaukta 

USB savienojums 

Paplašināmais slots 

Marķieri 

Dzēsējs 

Rīku plaukts 
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Izmērs: 77” (pa diagonāli) 

Malu attiecība: 4:3 

Svars: 13,6 kg 

 


