Papildus iespējas
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.

SMART Board 885ix
85 x
interaktīvās tāfeles sistēma
Izveidojiet patiesi interaktīvu mācību procesu ar SMART Board 885ix
interaktīvās tāfeles sistēmu. 885ix lietotājiem piedāvā neticami vienkāršu
veidu, kā ietekmēt mācību procesu. Tā ļauj diviem lietotājiem vienlaicīgi
darboties pie interaktīvās tāfeles.
885ix ir pilnīgs risinājums – viena podziņa ieslēdz visu kopējo sistēmu tikai
dažās sekundēs.

800

SĒRIJA

Esot daļa no 800 sērijas, 885ix pārstāv pilnīgi jaunu SMART Board
interaktīvo tāfeļu klasi. 885ix apvieno SMART Board interaktīvo tāfeli, kas
izmanto SMART DViT™ (Digital Vision Touch) tehnoloģiju, ar īpaši tuvās
projekcijas projektoru, kurš samazinās ēnu, kas varētu rasties lietotājam
atrodoties starp projektoru un tāfeles virsmu, līdz minimumam, ar
paplašināto kontroles paneli, kurš nodrošina centralizētu kontroli pār visu
sistēmu, kā arī ar rīku plauktu, kas paredzēts vairākiem lietotājiem.

DIVI

LIETOTĀJI

Strādājot pie 885ix 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 sistēmai 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.

TEHNOLOĢIJAS

REVOLŪCIJA

Mācību stundas kļūst interaktīvas un aktīvākas ar 885ix. Jūs varat
izmantot skārienjūtīgo tāfeles virsmu, lai atvērtu dokumentus, uzsāktu
aplikācijas un izmantotu plašās Interneta priekšrocības. Tā kā 885ix
atbalsta Microsoft® Windows® 7 pieskāriena atpazīšanu, Jūs varat
manipulēt ar objektiem, liekot tiem palielināties, rotēt, “aizslidināties” utt.
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SMART Board interaktīvā tāfele – vairāku lietotāju interaktīvā tāfele, kas ļauj diviem
lietotājiem vienlaicīgi rakstīt, izdzēst un manipulēt ar programmatūras saturu
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SMART UX60 projektors – integrēts īpaši tuvās projekcijas WXGA (1280x800)
izšķirtspējas projektors ar 16:10 malu attiecību. SMART UX60 ir 30.5 cm optiskā
projekcijas distance līdz interaktīvās tāfeles virsmai
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Rīku plaukts – uzlabots rīku plaukts, kurš automātiski nosaka rīku režīmus.
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Paplašinātais kontroles panelis – panelis, kas nodrošina centralizētu kontroli pār
interaktīvās tāfeles sistēmu
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G ALVENĀS 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.

Pieskāriena atpazīšana
885ix 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.

Brīvā iesaistīšanās
885ix 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.

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.

Pieskāriena vadība
Izmanto vienkāršus, intuitīvus
rokas un pirkstu pieskārienus, lai
strādātu ar interaktīvās tāfeles
programmatūru, tai skaitā viena
pirksta
un
divu
pirkstu
pieskārienus. 885ix ir iebūvēts
multitouch
atbalsts
tādām
operētājsistēmām kā Microsoft
Windows 7 un Mac Snow
Leopard.

Rīku plaukts diviem lietotājiem
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.

Moduļu dizains
Rīku plaukta abās sānu malās
var
pievienot
papildus
aksesuārus,
kā,
piemēram,
SMART projektora kontroles
paneli un Bluetooth® moduli.
Augstākā attēla kvalitāte
Izmantojot
BrilliantColor™
tehnoloģiju, ko izstrādājis Texas
Instruments™, SMART UX60
projektoram tiek nodrošināts
augsts gaismas līmenis un
kontrasta attiecība. Projicētais
attēls izskatīsies dzidri un gaiši
no gandrīz visām telpas vietām.
Ar
tīklu
kontrolējams
projektors
Savienojiet
SMART
UX60
projektoru ar Jūsu skolas IP tīklu,
lai
nosūtītu
un
saņemtu
komandas uz un no interneta
servera vai SNMP klienta.
Pateicoties tīkla vadībai, Jūs
varat attālināti kontrolēt un vadīt
UX60 projektoru.
Ilgs lampas mūžs
SMART UX60 projektora lampas
mūžs ir 3000 stundas normālajā
darba režīmā un 4000 stundas
ekonomiskajā režīmā.
Garantija
SMART
Board
interaktīvajai
tāfelei ir piecu gadu garantija pēc
produkta reģistrācijas, savukārt
SMART UX60 projektoram ir 3
gadu garantija.

Fiziskie parametri

SMART Board™ 885ix interaktīvā 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
Iepakojuma izmēri

27.2 kg
87 3/4" W × 56 1/8" H × 4 3/8" D
(222.9 cm × 142.6 cm × 11.1 cm)

Svars ar iepakojumu

40.8 kg

SMART UX60 projektora sistēma
Projektors

17 3/8" W × 10 1/2" H × 16 1/2" D
(44.1 cm × 26.7 cm × 41.9 cm)

Tālvadības pults

1 5/8" W × 3 3/8" H × 1/4" D
(4.1 cm × 8.6 cm × 0.6 cm)

Svars
Iepakojuma izmēri

10 kg
18 3/4" W × 18 1/8" H × 22 5/8" D
(47.6 cm × 46 cm × 57.5 cm)

Svars ar iepakojumu

17.4 kg

Paplašinātais kontroles panelis (ECP)
Izmērs

6 5/8" W × 2 1/8" H × 4 5/8" D
(16.8 cm × 5.5 cm × 11.9 cm)

Iepakojuma izmērs

16 1/2" W × 14" H × 3" D
(41.9 cm × 35.6 cm × 7.6 cm)

Svars ar iepakojumu

2.6 kg

Autorizēts izplatītājs:

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

