SMART Board™ 480
διαδραστικός πίνακας
Ποιότητα, προσιτή τιμή και ευκολία
στη χρήση συνδυάζονται στο
διαδραστικό πίνακα SMART Board
480, ο οποίος προσφέρει λειτουργίες
αφής και γραφίδας για τη διευκόλυνση
συμμετοχής των σπουδαστών και την
ενίσχυση της διαδραστικής μάθησης.

Με το νέο διαδραστικό πίνακα SMART Board 480, όλοι οι σπουδαστές μπορούν να
ωφεληθούν από την άμεση, διαδραστική μάθηση. Αυτός ο διαδραστικός πίνακας είναι
εύκολος στη χρήση, λειτουργεί με την αφή και συνδυάζει την ποιότητα και το προσιτό
κόστος. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές να αλληλεπιδρούν με
το περιεχόμενο του μαθήματος με έναν φυσικό τρόπο είτε με το δάχτυλό τους ή με
την παρεχόμενη γραφίδα .

Η διαδραστική μάθηση αρχίζει εδώ

Ο διαδραστικός πίνακας SMART Board 480 είναι η ιδανική εισαγωγή στην ψηφιακή
μάθηση. Προσφέρει φυσικές λειτουργίες αφής, οι οποίες καθιστούν εύκολη τη
χρήση του για τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς και επιτρέπουν ταχεία και
επιτυχή εξοικείωση. Ο διαδραστικός πίνακας συνδέεται σε έναν υπολογιστή και ένα
ψηφιακό βιντεοπροβολέαπροβολέα. Από τον υπολογιστή τους, οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να εμφανίζουν και να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο μαθημάτων
πάνω στη διαδραστική επιφάνεια, και μπορούν να ελέγχουν εφαρμογές και να
γράφουν σημειώσεις χρησιμοποιώντας είτε το δάχτυλό τους ή ένα στυλό.

Συμμετοχή για όλους τους σπουδαστές

Με το 480, οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να παρουσιάσουν δυναμικά
μαθήματα που επιτρέπουν τη συμμετοχή των σπουδαστών ανεξάρτητα από
τύπο μάθησης. Με την προσθήκη ζωντανών εικόνων και βίντεο, οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να κάνουν τα μαθήματα πιο ελκυστικά για τους σπουδαστές που
μαθαίνουν καλύτερα οπτικά. Μπορούν επίσης να προσθέσουν συμμετοχικές
δραστηριότητες για κιναισθητικούς σπουδαστές, να χρησιμοποιούν τον ήχο για
τους ακουστικούς σπουδαστές και να προσφέρουν σε σπουδαστές με ειδικές
ανάγκες πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να χειριστούν τις πληροφορίες.

Πρόσβαση σε καλύτερα στην κατηγορία τους πόρους

Όπως όλοι οι διαδραστικοί πίνακες SMART Board, έτσι και το 480 είναι μέρος
μιας συνολικής λύσης που περιλαμβάνει υποστήριξη, επαγγελματική ανάπτυξη,
περιεχόμενο για τη δημιουργία μαθημάτων και την ένταξη σε μια μεγάλη
κοινότητα εκπαιδευτικών. Συνοδεύεται από το συνεργατικό λογισμικό Smart
Notebook με πλήρες Ελληνικό Περιβάλλον και Ελληνική αναγνώριση OCR.
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Βασικές λειτουργίες
Λειτουργία αφής
Εκπαιδευτικοί και σπουδαστές μπορούν να
γράψουν ή να εκτελέσουν
λειτουργίες του ποντικιού αγγίζοντας το
διαδραστικό πίνακα SMART Board
με ένα στυλό ή το δάκτυλο, και μπορούν να
σβήσουν επιλέγοντας τη γόμα από τη γραμμή
εργαλείων.

Περιλαμβάνεται το λογισμικό
συνεργατικής μάθησης SMART Notebook
Οι διαδραστικοί πίνακες SMART
Board συνοδεύονται από το λογισμικό
SMART Notebook, το οποίο βοηθά
τους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν,
να παραδίδουν και να διαχειρίζονται
διαδραστικά μαθήματα χρησιμοποιώντας μία
και μόνο εφαρμογή
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SMART Board διαδραστικός πίνακας – Η επιφάνεια αφής 77 “(195,6 εκατοστά)
ανταποκρίνεται σε άγγιγμα με δάχτυλο ή γραφίδα.
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Ανθεκτική επιφάνεια - Η επιφάνεια με σκληρή επένδυση χάλυβα είναι βελτιστοποιημένη για
κάθε προβολή με οποινδήποτε βιντεοπροβολέα.

Ανθεκτική επιφάνεια
Το 480 έχει ανθεκτική επιφάνεια με
σκληρή επένδυση χάλυβα που είναι
βελτιστοποιημένη για προβολή, συμβατή
με μαρκαδόρους dry eraser και καθαρίζεται
εύκολα με καθαριστικό ασπροπίνακα

Στήριγμα τοίχου ή τροχήλατη βάση
δαπέδου
Ο διαδραστικός πίνακας SMART Board
480 μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα και με
ασφάλεια με τη ρυθμιζόμενου ύψους βάση
τοίχου της SMART.
Εναλλακτικά, ο 480 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με την κινητή βάση δαπέδου
της SMART, η οποία είναι εξοπλισμένη
με ανθεκτικούς τροχούς και κλείδωμα
σταθεροποίησης.

Καλώδια USB και επεκτάσεις

Βασικές Προδιαγραφές
SMART Board 480 interactive whiteboard
Μέγεθος
63 3/16" W × 50 1/16" H × 5 1/16" D
(160.5 × 127.2 × 12.8 cm)
Ενεργή επιφάνεια
(μέγιστη προβαλόμενη διαδραστική εικόνα)
61 5/8" × 46 3/16"
(156.5 × 117.3 cm)
Διαγώνιος 77" (195.6 cm)
Λόγος πλευρών 4:3
Βάρος
51 lb. (23.2 kg)
Μέγεθος συσκευασίας αποστολής
70" W × 53 1/2" H × 4 5/16" D
(177.8 × 135.9 × 11.0 cm)
Βάρος συσκευασίας αποστολής
63 lb. 3 oz (28.7 kg)

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδέσουν
το διαδραστικό πίνακα SMART Board στον
υπολογιστή τους με καλώδιο USB, ή να
αυξήσουν την εμβέλεια του USB καλωδίου
τους έως και 66 ‘ (20,1 μ.) με USB επεκτάσεις.

Εγγυήσεις
Ο διαδραστικός πίνακας SMART Board 480
έχει διετή περιορισμένη εγγύηση η οποία
μπορεί να επεκταθεί.

Authorized distributor:

SMART Technologies
Toll Free 1.866.518.6791 (U.S./Canada)

Λ. Αλίμου 43, ΑΛΙΜΟΣ 17455
Τηλ.2109802180-181 Fax 2109801282
www.interactivo.gr
info@interactivo.gr

or +1.403.228.5940
smarttech.com
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