
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIEROBEŽOJIET SAVU INTERAKT ĪVO 

RISINĀJUMU VIEN Ā TELPĀ - 
pā rv ietoj iet  to!  

 

 

 
 

 
 
 

Tā kā Latvijā nav neviena tāda skola, kura varētu atļauties aprīkot visus mācību 
kabinetus ar interaktīvajām tāfelēm, displejiem un citiem interaktīvajiem 
risinājumiem, tad joprojām daudz mācību priekšmetu notiek, neiesaistot interaktīvos 
risinājumus. Kā viens no vienkāršākajiem risinājumiem kā veicināt interaktīvo 
risinājumu pieejamību skolā, ir iegādāties interaktīvās tāfeles vai displeja 
pārvietojamo stendu, kas ļaus Jums pārvietot šos risinājumus no viena kabineta otrā.  

Pārvietojamo stendu priekšrocība ir arī tajā, ka, pateicoties tiem, prezentācijas un 
uzdevumus uz interaktīvās tāfeles var demonstrēt, piemēram, skolas aktu zālē, un 
pēc prezentācijas tāfeli ar stendu vienkārši nostumt malā. 

Tāpat var rasties situācija, kad vienīgais risinājums interaktīvās tāfeles izmantošanā 
ir to aprīkot ar pārvietojamo stendu. 

Arī interaktīvo risinājumu ražotājs SMART Technologies piedāvā iespēju aprīkot 
savus interaktīvos risinājumus ar pārvietojamiem stendiem.  



 

 
 

PĀRVIETOJAMIE STENDI  

SMART FS-SB pārvietojamais stends 

 

 

Vienkāršākais veids, kā pārvietot interaktīvo tāfeli. Šis stends ir viegli 
saskrūvējams un uzstādāms. Tā kā pie stends ir paredzēts tikai 
interaktīvajai tāfelei, tad projektors visdrīzāk jānovieto priekšā 
tāfelei, kas var radīt ēnu, lietotājam atrodoties starp projektoru un 
interaktīvās tāfeles virsmu. 
 

Savietojams ar SMART Board interaktīvajām tāfelēm:  
SB660, SB680, SB685, SB880, SB885 
 

Augstuma regulācija:  augstumu iespējams manuāli regulēt astoņos 
5,1cm segmentos. 
 

Mobilit āte: stends ir aprīkots ar četriem 10cm lieliem bloķējamiem 
riteņiem un divām balsta kājām, kas aizsargā pret stenda apgāšanu.  
 

Izmērs: 120.5 cm × 176.8 cm × 110.5 cm (ar nolaistām balsta kājām) 
   120.5 cm × 176.8 cm × 84.8 cm (ar paceltām balsta kājām) 
 

Svars: 22,2 kg 

NEC NP02HM pārvietojamais stends 

 

 

Stends, kas paredzēts gan interaktīvās tāfeles, gan projektora 
pārvietošanai. Augstuma regulācija ir motorizēti vadāma. 
Savietojams ar NEC tuvās un ultra tuvās sērijas projektoriem. 
 

Savietojams ar SMART Board interaktīvajām tāfelēm:  
SB660, SB680, SB685, SB880, SB885 
 

Augstuma regulācija:  motorizēti vadāma 675mm robežās. 
 

Mobilit āte: stends ir aprīkots ar četriem bloķējamiem riteņiem.  
 

Izmērs: 139 cm × 262.5 cm × 69.1 cm (maksimālais augstums) 
   139 cm × 195 cm × 69.1 cm (minimālais augstums) 
 

Svars: 48 kg 



 

 

 

PĀRVIETOJAMIE STENDI  

SMART FS-UX pārvietojamais stends 

 

 

Stends, kas paredzēts gan interaktīvās tāfeles, gan projektora 
pārvietošanai. Augstuma regulācija ir motorizēti vadāma. 
Savietojams ar SMART ultra tuvās sērijas projektoriem. 
 

Savietojams ar SMART Board interaktīvajām tāfelēm:  
SB660, SB680, SB685, SB880, SB885 
 

Augstuma regulācija:  motorizēti vadāma 630mm robežās. 
 

Mobilit āte: stends ir aprīkots ar četriem 10cm lieliem bloķējamiem 
riteņiem un divām balsta kājām, kas aizsargā pret stenda apgāšanu.  
 

Izmērs: 176.7 cm × 209 cm × 100.3 cm (maksimālais augstums) 
   176.7 cm × 146 cm × 100.3 cm (minimālais augstums) 
    
Svars: 124,5 kg 

SMART FSSBID 100/100H pārvietojamais stends  

 

 

Lielisks veids, kā pārvietot interaktīvo displeju. Stenda komplektācijā 
ietilpst skapītis, kurā var ievietot skolotāja datoru un citas noderīgas 
lietas. Stenda karkasā ir iebūvēti 20W skaļruņi. 
 

Iestrādāts pieslēgumu vietu panelis: VGA In, Audio In, USB A x2, 
USB B x1, RJ45 
 
Savietojams ar SMART Board interaktīvo displeju:  
SBID8070i, SBID 8055i un SMART interaktīvo displeju rāmjiem. 
 

Augstuma regulācija:  augstumu iespējams manuāli 400mm robežās 
(SBID8070i – 270mm robežās). 
 

Mobilit āte: stends ir aprīkots ar četriem 13cm lieliem bloķējamiem 
riteņiem un vienu horizontālu un diviem vertikāliem rokturiem, kas 
atvieglo stenda pārvietošanu.  
 

Izmērs: 118.1 cm × 160 cm × 85.3 cm  
 

Svars: 114,3 kg 


