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Technologia Silktouch™
Najbardziej dokładne, naturalne i doświadczenie 
obsługi dotykowej niezwykle czułego ekranu, 
od narożnika do narożnika. Palce ślizgają się bez 
najmniejszego wysiłku po powierzchni gwarantując 
godziny komfortowej pracy wolnej od pomyłek.

Pen iQ™
Uczniowie nie przeszkadzają sobie wzajemnie: 
każdy może zobaczyć efekt swojej pracy. Stosując 
atrament różnego koloru możesz pisać niezależnie i 
w tym samym czasie, na każdej lekcji, co daje nowe 
możliwości współpracy.

Object awareness™  
Od razu umiesz się tym posługiwać. Urządzenie 
gwarantuje najbardziej intuicyjne doświadczenie 
związane z obsługą poprzez automatyczne 
różnicowanie między palcem, pisakie czy powierzchnią 
dłoni, rób więc tak, jak Ci wygodniej.  Dotykaj, pisz, 
wymazuj. Prostota w najlepszym wydaniu. 

Technologia SMART ink™
Pisanie jest naturalne i wychodzi naturalniej, jeśli się 
stosuje atrament SMART ink. Niezależnie od tego, 
czy używasz pisaka czy palca, każde muśnięcie daje 
w efekcie dzieło sztuki. Wirtualny atrament poprawia 
czytelność, więc nauczyciel nie musi poprawiać, a 
uczniowie są dumni z tego, co dodają od siebie.

Rozdzielczość HD Ultra 4K
Wytrzymała jakość handlowa, bezodblaskowe 
tablice z wyświetlaczami LED, genialnie szczegółowa 
rozdzielczość HD Ultra 4K w obrazach i tekście (3840 
x 2160 pikseli). Doskonała wyrazistość i czytelność 
pomaga przykuć uwagę uczniów, niezależnie od tego, 
w którym miejscu klasy siedzi.

Jednoczesne punkty dotyku
Dzięki 4 jednoczesnym punktom dotyku, w systemie 
Windows lub Mac, jednocześnie wielu uczniów może 
używać gestów, jak np. zoomowanie, obracanie, 
przeciąganie. Naturalne doświadcznie związane z 
nauką rozwija kluczowe umiejętności w zakresie 
współpracy, zupełnie poza świadomością 
ucznia.

Oparte na oprogramowianiu SMART 
Notebook®
Załączono oprogramowanie, z którym uczy się 
cały świat, zoptymalizowane dla stosowania 
interaktywnych ekranach SMART. Twórz konspekty 
lekcji w tym samym środowisku, w jakim będziesz je 
prowadzić. Najbardziej popularne oprogramowanie 
edukacyjne jest stworzone przez nauczycieli dla 
nauczycieli, aby w perfekcyjnej harmonii dostarczać 
uczniom inspiracji.

Nowy poziom niezawodności

Nie musisz się już martwić z powodu przestojów w pracy w klasie, mając 50 000 godzin* oszałamiającej jakości materiałów 
i niezawodnej pracy,  czyli znacznie więcej niż typowe cykle życia technologii. W odróżnieniu do ekranów użytkownika, 
zaprojektowana przez nas generacja wyświetlaczy powstała z myślą o pracy w klasie. To Ty i Twoja szkoła decydujecie, 
kiedy jest czas na wymianę. Koniec z przestojami z powodu przepalonych żarówek projektora, przeszkadzającymi cieniami, 
odblaskami, przegrzanymi miejscami czy wyblakłym obrazem.

*jasność zredukowana o połowę


