
SMART Board® seria 2000
Zaangażowani uczniowie uczą się więcej
Udostępniaj wszelkiego rodzaju materiały lekcyjne z różnych urządzeń. 
Ekran SMART Board seria 2000 został zaprojektowany z myślą o nauczycielach, 
którzy potrzebują czegoś więcej niż zwykłego wyświetlania. Ten niedotykowy 
ekran oferuje możliwości uczestnictwa w lekcji, niedostępne za pośrednictwem 
tradycyjnego telewizora.

Bezprzewodowe 
udostępnianie 

na ekranie 
 Android • iOS • Microsoft

Rozdzielczość 4K Ultra HD

Ekran 75”



Daj im szansę na czynny udział w lekcji
Dzięki funkcji bezprzewodowego udostępniania treści ekran SMART Board z serii 2000 pozwala 
uczniom i  nauczycielom z  łatwością prezentować materiały z laptopów i  urządzeń Android, 
iOS lub Microsoft i laptopów przed resztą klasy. Co więcej, lekcje i prezentacje będą wyglądały 
niesamowicie na ekranie w rozdzielczości 4K Ultra HD.
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KLUCZOWE CECHY

Bezprzewodowe udostępnianie 
Uczniowie i nauczyciele mogą prezentować na ekranie 
materiały z urządzeń Android, iOS lub Microsoft i laptopów za 
pomocą kilku prostych kliknięć.

W zestawie SMART Learning Suite 
Do wszystkich ekranów SMART Board dołączony jest 
roczny dostęp do materiałów SMART Learning Suite, w tym 
interaktywnych lekcji, gier edukacyjnych, ocen formatywnych, 
narzędzi współtworzenia online i nie tylko. 

Większe zaangażowanie uczniów 
Zaangażowani uczniowie więcej się uczą. Ekran z serii 2000 
każdemu uczniowi daje szansę na aktywny udział w lekcji, co 
buduje pewność siebie.

Rozdzielczość 4K Ultra HD 
Lekcje SMART Notebook, materiały filmowe, strony 
internetowe, cokolwiek chcesz zaprezentować na ekranie z 
serii 2000, jakość 4K gwarantuje spektakularne rezultaty. 

Przystępna cena 
Czasami na lekcji nie jest potrzebny ekran interaktywny. 
Decydując się na serię 2000, dostajesz 75-calowy ekran 
z funkcją bezprzewodowego wyświetlania i rozdzielczością 4K 
w świetnej cenie.
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