
SMART Board™ M600   
interaktiv skrivtavla®

Dubbeltouch med freestyle interaction, intuitiv design och användarupplevelse gör 
det enkelt för pedagoger att skapa möjligheter till samarbetsvänlig inlärning. 

• Stöd för dubbla användare  

• Touchgester 

• Fristilsinteraktion  

• SMART Notebook™  
mjukvara  

för samarbete  

• SMART ink™ 
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Dubbla pekfunktionerDViT ®-tekniken tillhandahåller stöd 
för två samtidiga pekningar, vilket gör det lätt för två elever 
att omedelbart samarbeta och arbeta på samma gång.

Freestyle-interaktion
Två elever kan omedelbart börja arbeta ihop utan att behöva 
ändra till fleranvändarläget eller arbeta i ett begränsat 
område på ytan. Växla naturligt från samarbete till interaktion 
med lektionsinnehållet. 

Pekgester
En naturlig pekupplevelse gör det lätt för eleverna och 
lärarna att interagera med innehåll, skriva, radera och utföra 
musfunktioner med fingret eller pennan. Vänd, rotera och 
zooma med enkla handgester.

SMART Notebook-programvara för samarbetsstudier
Denna programvara skapar interaktiva lektioner och sparar 
sedan anmärkningar och innehåll från lektionerna som kan 
delas med elever. Den ger en gemensam plattform för att 
länka teknologin i klassrummet till elevers mobila enheter.

SMART Ink 
Gör det lättare att läsa din handstil när du skriver över 
program, webbsidor och videor. Bläcket blir ett objekt som 
du kan flytta och manipulera. 

Intuitivt pennfack för flera användare  
Snabb åtkomst till färgval för bläck, tangentbord på skärmen 
och hjälpfunktioner gör det lätt för lärare att undervisa med 
interaktiva skrivtavlan. 

Tålig yta
Den lågglänsande ytan är optimerad för projicering för 
att säkerställa att innehåll är skarpt och kan ses från var 
som helst i rummet. Ytan är även lätt att rengöra och är 
kompatibel med markeringspennor. 

Projektorkontroller
SMART 650i- och 600ix-systemets projektorkontroller är 
integrerade i pennfacket för enkel projektorhantering.

Huvudfunktioner:

Den ultrakortskjutande U100 ger en klar och dynamisk bild med 3 600 lumen ljusstyrka, är HD-klar med dubbla HDMI- och USB-

kontakter och finns tillgänglig i två modeller för att tillgodose interaktiva skrivtavlor med såväl breda som standard skärmar.

Den ultrakortskjutande UF70 ger 3 000 lumen ljusstyrka, är utrustad med en HDMI-port och kommer i två olika modeller för att stötta 

interaktiva skrivtavlor med såväl breda som standard skärmar. 

Den prisvärda V30 har stöd för standard interaktiva skrivtavlor och tillhandahåller en klar 3 000 lumen HD-bild på kort arm. 

SMART-projektorer erbjuder ett fantastiskt långt lampliv för att minska driftstopp i klassrummet och hålla nere underhållskostnader.

V30U100 UF70


