
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LightRaise 40wi projektors ietver piekļuvi augstas kvalitātes mācību stundu 
saturam, servisa un atbalsta pakalpojumus, kā arī ir vienīgais interaktīvais 
projektors, kas nāk kopā ar SMART Notebook programmatūru.  
 
Pateicoties SMART Technologies 20 gadus ilgajai pieredzei inovāciju jomā 
izglītības tehnoloģijām, SMART ir radījuši unikālu interaktīvo projektoru 
LightRaise 40wi, kas ļauj pievienot interaktivitāti gandrīz jebkurai virsmai. 
Šis ar interaktīvo marķieri aprīkotais interaktīvais ultra tuvās projekcijas ir 
lieliski piemērots darbībai vidē, kur lielāka uzmanība tiek pievērsta lekciju 
tipa mācību procesam. 
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LightRaise projektors ir vienīgais interaktīvais projektors pasaulē, kas ietver 
SMART Notebook mācību programmatūru. SMART Notebook 
programmatūra ir labākā programmatūra sava mācību materiālu izveidei un 
pasniegšanai. Ar SMART Notebook, pedagogiem tāpat nodrošināta tūlītēja 
piekļuve vairāk kā 50 000 mācību resursiem SMART Exchange™ vietnē.  
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Ar LightRaise projektoru Jūs varēsiet pārvērst gandrīz jebkuru virsmu, 
ieskaitot veco krīta tāfeli, par interaktīvu mācību ierīci. Tā apvieno projekciju 
un interaktivitāti vienā ultra tuvā fokusa projektorā, kas ļauj Jums projicēt 
attēlu līdz pat 100” (254cm) pa diagonāli.  
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SMART Notebook  
Tāpat kā SMART Board 
interaktīvās tāfeles arī SMART 
LightRaise interaktīvais 
projektors ir aprīkots ar vairākas 
godalgas izglītības jomā 
saņēmušo programmatūru 
SMART Notebook ™, kas ir 
labākā pieejamā 
programmatūra, lai skolotāji 
paši izveidotu, pasniegtu un 
vadītu savas interaktīvās 
nodarbības.  
 
 

Piek ļūstiet m ācību 
resursiem  
Iegūstiet tūlītēju piekļuvi 
SMART Exchange un 
smartboard.lv vietnei, kur 
pedagogi savstarpēji komunicē 
viens ar otru un, daloties ar 
sevis izveidotiem mācību 
materiāliem un citiem mācību 
resursiem, ietaupa laiku, ko 
citādi skolotājs tērētu, ja šos 
materiālus veidotu pats. Vairāk 
nekā 50 000 pieejamie resursi 
SMART Exchange vietnē ietver 
mācību materiālus un 
aplikācijas no pasaulē 
vadošajiem izglītības izdevē-
jiem un satura veidotājiem.  
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Interakt īvs rakstāmr īks 
un rakstāmr īka tur ētājs 
Projektors ir aprīkots ar 
uzlādējamu interaktīvu 
rakstāmrīku un ērtu 
rakstāmrīka turētājs, kurā to 
novietot. 
 
Atbalstītās 
operētājsistēmas 
LightRaise interaktīvais 
projektors atbalsta gan 
Microsoft ® Windows ®, 
gan Mac operētājsistēmas. 
 
Zems strāvas patēri ņš 
Interaktīvais projektors 
gaidīšanas režīmā strāvu 
patērē mazāk par vienu vatu. 
 

Plašas uzstādīšanas 
iespējas 
Pateicoties iespējai projicēt 
attēlus ar izmēru līdz pat 
100 "(254 cm) ir iespējams 
pievienot interaktivitāti 
visdažādākajai mācību videi 
un mācību telpām. 
 
Ultra tuv ās projekcijas 
projektors 
Ar izcilu 0.30:1 projekcijas 
faktoru, projektors novērš 
lielāko daļu ēnas, kas rodas 
lietotājam atrodoties starp 
projektoru un projekcijas 
virsmu, un atspīdumu, 
vienlaikus nodrošinot 
izteiksmīgu un spilgtu 
attēlu.  
 
Audio nodrošinājums 
10 vatu skaļrunis un 
mikrofona pieslēguma vieta, 
pievieno šim interaktīvajam 
projektoram arī audio 
nodrošinājumu.  
 
 

Ultra tuv ās projekcijas projektors  
(projekcijas faktors 0.30:1) 

Projicē attēlu no 77” līdz 100” (195 – 254 cm) 

Integrēts skaļrunis un mikrofona pieslēguma 
vieta 

HDMI  ieeja, 2x VGA  ieejas, tīkla pieslēgums 

SMART Notebook programmatūra 

Tūlītēja piekļuve SMART Exchange vietnei 

Uzlādējams interaktīvais rakstāmr īks 


