SMART Board® serii MX
Interaktywne centrum
Cyfrowa tablica. Przeglądarka Chromium™. Łatwe udostępnianie ekranu. Seria
SMART Board MX ma wszystko, czego potrzebują nauczyciele do prowadzenia
zajęć lekcyjnych. Seria MX to idealny wybór dla szkół potrzebujących monitora
interaktywnego przy ograniczonym budżecie.
Rok subskrypcji

w zestawie.

Ekskluzywna
technologia iQ
Dostępny w rozmiarach
65", 75" i 86"

iQ to technologia “wszystko w jednym”, dostępna wyłącznie dla
monitorów SMART Board
Wbudowana technologia iQ sprawia, że wszystko, czego potrzebujesz dostępne jest w jednym miejscu, po
dotknięciu palcem. Nie ma potrzeby stosowania kabli. Wbudowany komputer zapewnia jednodotykowy dostęp
do wszystkich aplikacji SMART Learning Suite - od interaktywnych lekcji i gier do współpracy online. Monitor
posiada dostęp do wbudowanej przeglądarki internetowej oraz funkcji udostępniania ekranu.

Cechy
SMART Learning Suite
Łączy prowadzenie lekcji, ocenianie, współpracę z uczniami
i działania oparte na grach w jednym zwartym pakiecie
edukacyjnym. Łączy uczniów, nauczycieli i urządzenia,
przekształcając lekcje we bogate doświadczenia
edukacyjne.

Object awareness™ rozpoznaje palce, pisaki i gąbkę bez
wybierania narzędzi z menu.

Udostępnianie ekranu
Udostępniaj obraz z urządzeń z systemem Android® (Google
Cast), iOS® (AirPlay) i Windows® (Miracast) bezprzewodowo
- bez konieczności podłączania sprzętu i instalowania
aplikacji.

Silktouch™ beztarciowe wykończenie zapewnia gładkie,
wygodne wrażenia dotykowe i eliminuje wysępowanie
dyskomfortu i zmęczenia nawet po wielu godzinach
użytkowania.

Przeglądarka internetowa
Przeglądaj witryny i filmy z YouTube bezpośrednio na tablicy
dzięki zintegrowanej przeglądarce internetowej Chromium.
Cyfrowa tablica
Podnieś jeden z dwóch pisaków z magnetycznej pułki i
zacznij pisać po tablicy. Udostępniaj wszystko, co napiszesz,
maksymalnie 250 urządzeniom zlokalizowanym w dowolnym
miejscu - uczniowie mogą też dopisywać własne adnotacje.
Po zakończeniu, możesz w prosty sposób zapisać notatki na
wyświetlaczu i wysyłać je uczniom jako pliki PDF.
Elastyczne połączenia
Podłącz komputery i nośniki pamięci za pomocą licznych
portów HDMI, VGA, USB - również z przodu monitora.

Autoryzowany dystrybutor:

SMART ink™ pozwala pisać po stronach internetowych,
filmach, plikach PDF i plikach Microsoft Office® oraz
zapisywać notatki w prawie każdym typie pliku.

Czujnik światła otoczenia
Automatycznie przyciemnia lub rozjaśnia ekran, zapewniając
komfortowy odbiór treści w dowolnych warunkach
oświetleniowych.
10 jednoczesnych dotyków w systemie Windows oznacza, że
wielu uczniów może używać gestów, takich jak powiększanie,
obracanie i przewijanie - w tym samym czasie.
Żywotność
Seria MX to 50 000 godzin niezawodnego użytkowania. Testy
przeprowadzone przez firmę SMART zapewniają krótsze
przestoje i dłuższą żywotność monitorów.

SMART Board displays have received many safety,
regulatory and environmental certifications, giving you
peace of mind that the MX series adheres to government
or other regulatory requirements.
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