
Proste połączenie
Podłącz swojego smartfona lub inne 
urządzenia peryferyjne. 

Łatwa obsługa
Pisz, steruj dotykiem oraz korzystaj  
z funkcji interaktywnych i cyfrowego tuszu  
w aplikacjach.   

Angażuj uczniów
Zaangażuj uczniów, korzystając  
z wbudowanego oprogramowania oraz 
systemu Android™ do uczenia.

SMART Board® Serii GX
Wszystko, co niezbędne w dobrej cenie.

65" | 75" | 86"                                                                                                                                        
W zestawie:
• Monitor interaktywny SMART 

Board GX  
z głośnikami 15W

• Wbudowany Android

• Zintegrowane Wi-Fi

• SMART Ink®*

• Object Awareness™*

• Aktualizacje OTA (over-the-air)

• Gwarancja na sprzęt

• Akcesoria, w tym pisaki, pilot i 
kable

• Wsparcie eksperckie

• SMART Notebook® w wersji basic

• Darmowa biblioteka gier, zajęcia 
i lekcje tematyczne SMART 
Exchange®

* Po podłączeniu do komputera PC lub Mac

Autoryzowany sprzedawca: SMART Technologies
smarttech.com/contact

**Wymagany podłączony komputer ze sterownikami produktu SMART. Obsługiwane tylko podczas korzystania ze SMART Notebook i SMART Ink.

Wyłącznie  
w SMART

Jednoczesne 
rozpoznawanie 
narzędzi **

SMART  
Ink



SMART Board GX series

Połącz swoje urządzenia                                                                               
Seria SMART Board GX zapewnia nauczycielom możliwość łączenia się z urządzeniami uczniów, 
komputerami i urządzeniami peryferyjnymi, dzięki czemu spędzają mniej czasu na przełączaniu zadań.  

Łatwa obsługa                                                                                   
Seria GX zapewnia 20 punktów interakcji i pozwala nauczycielom intuicyjnie pisać, zmazywać, 
nawigować i sterować za pomocą gestów – oszczędzając na kosztach szkolenia i wsparcia.  

Podłącz urządzenia uczniów  
do aktywnej nauki 
Uczniowie mogą łatwo udostępniać ekrany 
za pośrednictwem aplikacji na wyświetlaczu 
SMART. Nauczyciele prowadzą naukę za 
pomocą funkcji dotykowych na komputerach 
z systemem Windows i Mac.

Lepsze wideokonferencje
Wyświetlacze SMART współpracują  
z kamerami internetowymi UVC, Zoom, 
Google Meet™, Microsoft Teams™  
i nie tylko. Korzystaj z cyfrowego atramentu, 
aby skupić uwagę uczniów podczas lekcji.  

Interakcja z podłączonymi 
urządzeniami
Podłącz wiele komputerów i wejść wideo 
do wyświetlacza SMART, a następnie łatwo 
przełączaj się między nimi i pisz nad nimi. 

Intuicyjny dotyk  
Podłącz komputer i pisz, przesuwaj, stosuj 
gesty i wymazuj bez konieczności wybierania 
menu – dzięki funkcji Object Awareness.

Cyfrowy atrament w dowolnej 
aplikacji
Oprogramowanie komputerowe SMART 
Ink umożliwia pisanie w przeglądarkach 
internetowych i aplikacjach, w tym  
w plikach PDF i Microsoft Office®,  
a następnie zapisywanie notatek  
w prawie każdym typie plików.

Gotowy do działania
SMART GX działa po wyjęciu z pudełka  
i aktualizuje się bezprzewodowo. Można nim 
również zarządzać za pomocą oprogramowania 
SMART Remote Management. (sprzedawany 
oddzielnie)



SMART Board GX series

  Rozdzielczość 4K Ultra HD

  Żywotność LED - 50 000 godzin

  Hartowane na gorąco, antyodblaskowe 
szkło

   ENERGY STAR® i certyfikat EU 
Ecodesign

  Testy jakości

    Certyfikaty regulacyjne i 
środowiskowe

  Gwarancja na sprzęt    

Rozszerzenie gwarancji SMART Assure 
dostępne w wybranych regionach.

 

Elastyczne w użytkowaniu                                                                         
Szereg opcji komputerowych sprawia, że wszystko, czego potrzebują nauczyciele,  
znajduje się w jednym miejscu.

Wbudowany Android
Wbudowany system Android zapewnia 
nauczycielom szybki dostęp do Internetu, 
tablicy, funkcji udostępniania ekranu, innych 
aplikacji i nie tylko — bez korzystania z 
podłączonego urządzenia. Dodatkowo 
korzystaj z OneDrive™ i Google Drive™ 
bezpośrednio na wyświetlaczu

Kompatybilność  
z Windows i Mac OS
Uzyskaj 20 punktów kontaktu dzięki funkcji 
Object Awareness na dowolnym podłączonym 
komputerze z systemem Windows lub Mac. 
Korzystaj z cyfrowego tuszu SMART Ink oraz 
innch narzędzi jednocześnie w aplikacjach.

Opcjonalny moduł  
OPS PC
Dodaj moduł OPS PC, aby uzyskać jeszcze 
bardziej wszechstronne urządzenie.

Wspierany przez jakość SMART                                                                                                             
Seria SMART GX spełnia wiodące światowe standardy jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska  
i zgodności z przepisami i jest wspierana przez usługi wsparcia technicznego i gwarancję.

Zaangażuj uczniów                                                                                   
Wyświetlacze SMART są dostarczane z niezbędnym zestawem narzędzi dydaktycznych do 
zaangażowania uczniów, a wszystko to bezpłatnie, bez konieczności posiadania subskrypcji. 

Aplikacje i widżety 
Korzystaj z popularnych aplikacji i używaj 
widżety na każdym obrazie wyświetlanym z 
dowolnego źródła.

Proste w przygotowaniu 
interaktywne lekcje
Zawiera wersję podstawową SMART 
Notebook, która pozwala nauczycielom 
tworzyć, edytować i prowadzić interaktywne 
lekcje. 

Bezpłatna biblioteka treści  
dla nauczycieli
Uzyskaj dostęp do SMART Exchange, biblioteki 
tysięcy bezpłatnych gier, zajęć i planów lekcji 
stworzonych przez nauczycieli.



SMART Board GX series

SMART Board GX series

OPROGRAMOWANIE

SMART Notebook® basic w zestawie

SMART Ink® and 
SMART Product Drivers

w zestawie

SMART Remote 
Management

Opcjonalne

SMART Learning Suite Opcjonalne

WYŚWIETLACZ

Rozmiary ekranu (przekątna)  65", 75", 86"

Maksymalna rozdzielczość   4K UHD (3840 × 2160)

Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Długość życia ≥ 50,000 hours

Jasność (maksymalna) ≥ 400 cd/m²

Czas reakcji ≤ 8 ms

Szkło W pełni hartowane, antyodblaskowe  

Wygodne przyciski Zasilanie, Start, głośność, ustawienia 
/ stopklatka, powrót

     
  

Czujniki Światło otoczenia, podczerwień  

Audio 2 zintegrowane głośniki 15 W    

Pilot  W zestawie

Waga 65": 92 lb. (42 kg)

75": 127 lb. (58 kg)

86": 169 lb. (77 kg)

INTERAKTYWNE DOŚWIADCZENIE 

Technologia dotykowa Zaawansowana podczerwień 

Funkcje dotykowe Object Awareness™

Simultaneous Tool Di�erentiation™

Silktouch™

Możliwości wielodotyku 20 – Windows® i Mac

10 – Chrome OS™

Dołączone przybory Pisaki (×2)

WBUDOWANE DOŚWIADCZENIE ANDROID™  

System operacyjny Android wersja  8.0

Pamięć operacyjna 3 GB DDR

Przechowywanie 32 GB

Funkcje Biała tablica cyfrowa 

Przeglądarka internetowa 

Udostępnianie ekranu 

Wybór wejścia 

Menedżer plików 

Pisanie po wyświetlanym obrazie wideo

Interaktywne widżety 

Biblioteka aplikacji 

Dostęp do Dysku Google™ i OneDrive™    

Aktualizacje Automatyczne 

ŁĄCZNOŚĆ

Przewodowy RJ45 (×2) 100baseT

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac z  2  × 2  
MIMO (both 2.4 and 5 GHz bands) 
wspierający WEP, WPA, WPA2 PSK, 
i  802.1X  EAP  protokoły  
uwierzytelniania

Wi-Fi hot spot 

Bluetooth 4.2 tryb podwójny 

WEJŚCIA / WYJŚCIA

Wejścia HDMI® 2.0 ×3 (HDCP 1.4 and 2.2), 
Display Port, VGA, YPbPr 3.5 mm, 
AV 3.5 mm, Stereo 3.5 mm, RS-232, 
RJ45 ×2, USB Type-C, USB-A 2.0 ×3, 
USB-A 3.0, USB-B 2.0 ×2

Wyjścia AV 3.5 mm, S/PDIF, Stereo 3.5 mm 

Slot OPS Obsługa do 60 W    

Opcjonalne moduły 
obliczeniowe

   OPS  PC  z  
Windows® 10 Pro

SMART Chromebox

GWARANCJA

Gwarancja Gwarancja na sprzęt 
SMART

   

KOMPLETNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

Zobacz smarttech.com/kb/171721 
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