
Kamera dokumentacyjna 
SMART™

Kamera dokumentacyjna SMART 450 umożliwia przetwarzanie rzeczywistych obiektów 
w cyfrowe materiały. Stanowi wspaniałe rozwiązanie do prezentacji, wykorzystania i 
zrozumienia materiału lekcyjnego – nawet złożonych i abstrakcyjnych pojęć.

Przechwytywanie obrazów i przygotowywanie 
multimedialnych lekcji
Przygotuj bardziej zajmujący materiał lekcyjny korzystając z łatwego przechwytywania 
obrazów, możliwości prezentowania filmów i materiałów dźwiękowych przy pomocy 
kamery dokumentacyjnej SMART. Na przykład, możesz sfilmować eksperyment 
naukowy przy pomocy kamery dokumentacyjnej i zapisać go do wykorzystania 
na kolejnych zajęciach lekcyjnych, a uczniowie mogą zapisywać pokazy w trakcie 
prezentacji do późniejszego przeanalizowania.

Narzędzia rzeczywistości mieszanej
Wykorzystaj obiekty 3D z pliku programu SMART Notebook i steruj nimi umieszczając 
kostkę z markerami do sterowania obiektami 3D (dostarczona w zestawie) pod 
obiektywem kamery dokumentacyjnej SMART. Ten sposób zapewnia uczniom 
zdobywanie bezpośrednich doświadczeń, które angażują uczniów poprzez różne style 
nauczania i pomagają im zrozumieć złożone, abstrakcyjne pojęcia. 

Bezproblemowa integracja
Kamera dokumentacyjna SMART jest doskonale dostosowana do innych produktów 
SMART, dlatego możesz sterować nią podczas zajęć lekcyjnych w programie 
SMART Notebook – przy pomocy jednego dotknięcia. Wyświetlanie obrazów z 
wykorzystaniem produktu SMART Board, projektora interaktywnego LightRaise™ lub 
interaktywnego stolika SMART Table® jest bardzo łatwe. 

Zainspiruj uczniów do nauki
Jeśli możesz wziąć jakiś obiekt – na przykład liść – i wyświetlić go prezentując całej 
klasie, uczniom jest łatwiej zrozumieć trudniejsze pojęcia np. fotosyntezę. W ten 
sposób dysponujesz wizualną, kinetyczną metodą nauczania.

Kamera dokumentacyjna SMART 
charakteryzuje się wysoką 
rozdzielczością co pozwala na 
wyświetlanie w czasie rzeczywistym 
wyraźnych i szczegółowych 
obrazów obiektów. 



Jeden przycisk aktywuje kamerę 
dokumentacyjną w programie SMART 
Notebook

Wyświetlanie paska narzędzi kamery 
dokumentacyjnej SMART w programie 
SMART Notebook
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Kluczowe funkcje i właściwości
Integracja z programem SMART Notebook       
Kamerą można sterować bezpośrednio z programu 
SMART Notebook nie przerywając zajęć lekcyjnych. 
Możesz pisać na obrazach i zapisywać je w zbiorach 
galerii. 

Łatwe przechwytywanie wyraźnych, 
szczegółowych obrazów 
5-megapikselowa kamera z powiększeniem 80x 
zapewnia uczniom wyświetlanie wyraźnych, 
szczegółowych obrazów i wszystkich sfilmowanych 
obiektów. Ponadto możesz skupić uwagę uczniów 
powiększając szczegóły obiektu.

360-stopniowy kąt obserwacji dowolnego 
obiektu   
Elastyczna konstrukcja wysięgnika umożliwia łatwą  
obserwację obiektów pod różnymi kątami. 
Obiektyw można ustawić jako okular mikroskopu, 
wykorzystując dodatkowy adapter optyczny 
(dostarczony w zestawie).

Łatwe sterowanie obrazem        
Przy pomocy menu ekranowego można 
automatyczne ustawiać ostrości obrazu i regulować 
poziomu jasności w zależności od warunków 
oświetlenia. Lampa LED umożliwia korzystanie z 
kamery nawet w ciemnym pomieszczeniu.

Funkcje kamery internetowej  
Kamerę dokumentacyjną można wykorzystać 
z oprogramowaniem do wideo konferencji, np. 
oprogramowaniem konferencyjnym Bridgit, aby 
udostępniać obiekty i prezentacje odległym 
uczniom.

Narzędzia rzeczywistości mieszanej
Narzędzia rzeczywistości mieszanej umożliwiają 
wykorzystanie obrazów 2D i 3D, tekstu, animacji i 
materiałów wzbogaconych plikami dźwiękowymi 
oraz sterowanie nimi na produkcie SMART Board. 
Po prostu ustaw kostkę z markerami do sterowania 
obiektami 3D pod obiektywem kamery, jeśli 
obiekt 3D znajduje się na stronie programu SMART 
Notebook.

Zapisywanie materiałów      
Obrazy można zapisywać w pamięci wewnętrznej,  
na karcie SD lub w pamięci USB. Uwaga: wymienione 
urządzenia nie są dostarczone w zestawie.

Intuicyjny panel sterowania
Umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami kamery 
– w tym ustawieniami powiększenia, jasności i 
ostrości obrazu – za pomocą prostego interfejsu 
kamery dokumentacyjnej SMART.

Udostępnianie i pobieranie materiałów 
lekcyjnych
Witryna SMART Exchange™ umożliwia dostęp 
do ponad 50 tys. bezpłatnych materiałów 
dydaktycznych.

Różne opcje podłączeniowe
Kamerę dokumentacyjną można podłączyć do 
produktu SMART Board poprzez komputer za 
pomocą kabla USB. Możesz ją również podłączyć 
do innych urządzeń, np. monitora, ekranu 
projekcyjnego lub płaskiego wyświetlacza poprzez 
gniazda DVI-D, VGA i Composite. Drugi port USB 
umożliwia korzystanie z pamięci USB. 
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Część klasy wyposażonej w produkty 
SMART     
Kamera bezproblemowo integruje się z innymi 
rozwiązaniami firmy SMART (obejmującymi 
produkty SMART Board, projektory LightRaise i 
stoliki SMART Table), umożliwiając wyświetlanie 
obrazów. 

Wydajna mobilność
Kamera dokumentacyjna odznacza się składaną, 
płaską konstrukcją o niewielkich rozmiarach. 
Dlatego jest łatwa do przechowywania, 
przenoszenia i ustawienia w całym 
pomieszczeniu.

Specyfikacje
Wymiary − kamera rozstawiona
20,3 × 55 × 38 cm

Wymiary − kamera złożona
25,4 × 7 × 30,5 cm

Waga
2,45 kg

Wymagania systemowe
Szczegółowe informacje na temat wymagań 
systemowych można znaleźć na stronie 
smarttech.com/doccam.
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5MP camera lens, 1080P video output and 
80X zoom for sharing detailed images

Kostka z markerami do sterowania 
obiektami 3D

Elastyczne ramię kamery umożliwia 
obserwację obiektów pod różnymi kątami

Wbudowany mikrofon pozwala na 
zapisywanie dźwięków i filmów

Składana płaska konstrukcja ułatwia 
przenoszenie i przechowywanie
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