SMART Board™ 800 series
διαδραστικός πίνακας

Διαθέσιμα χαρακτηριστικά
Οι διαδραστικοί πίνακες της σειράς
SMART Board 800 υποστηρίζουν
τη γραφή από πολλούς χρήστες
ταυτόχρονα και τις λειτουργίες
πολλαπλής αφής που αναγνωρίζονται
σήμερα από τα λειτουργικά συστήματα
Microsoft ® Windows 7 και Mac
Snow Leopard. Το συνεργατικό
λογισμικό SMART Notebook™
υποστηρίζει ορισμένες δυνατότητες,
όπως ελεύθερη αλληλεπίδραση,
χειρονομίες αφής και πλήρη επίγνωση
αντικειμένων, με την έκδοση του
λογισμικού (SMART Notebook 10.7),

Δοκιμάστε έναν εξαιρετικά φυσικό τρόπο αλληλεπίδρασης στο μάθημα με το νέο διαδραστικό
πίνακα SMART Board της σειράς 800. Επιτρέπει σε δύο χρήστες να εργάζονται ταυτόχρονα,
χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά τους ή γραφίδα. Με τη σειρά 800, εκπαιδευτικοί και μαθητές
μπορούν πραγματικά να συνεργαστούν, κάνοντας τα μαθήματα πιο μαγικά και διαδραστικά.

Άμεση συνεργασία

Η σειρά 800 αντιπροσωπεύει μια νέα κατηγορία διαδραστικού πίνακα. Ως ένας ισχυρός,
διαδραστικός πίνακας πολλαπλής αφής, η σειρά 800 παρέχει τη δυνατότητα σε δύο χρήστες
να αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα στην επιφάνεια του συστήματος, ενώ χρησιμοποιούν διάφορα
εργαλεία ή τα δάχτυλά τους για να γράψουν, να ζωγραφίσουν και να χειριστούν το περιεχόμενο
του μαθήματος. Ο διαδραστικός πίνακας δεν έχει ζώνες περιορισμένης πρόσβασης χρήστη ή
μια ξεχωριστή λειτουργία για πολλούς χρήστες, έτσι οι ευκαιρίες συνεργασίας είναι πάντα στη
διάθεσή σας*

Η μαγεία της αφής

Χρησιμοποιήστε απλές, διαισθητικές χειρονομίες με το χέρι και το δάχτυλο για να
αλληλεπιδράσετε με το περιεχόμενο του μάθηματός σας. Οι δυνατότητες χειρονομιών αφής*
της σειράς 800 καθιστούν εύκολο για το χρήστη να πετάξει, να περιστρέψει ή να κάνει ζουμ σε
περιεχόμενο μαθήματος, ή να ελέγχει εφαρμογές στα λειτουργικά συστήματα Windows® 7 ή
Snow Leopard. Ο χρήστης μπορεί επίσης να γράψει ανεξάρτητα με πένα, να διαγράψει με την
παλάμη ή να μετακινήσει αντικείμενα με το δάχτυλο - δεν υπάρχει καμία ανάγκη για πρόσβαση
σττα μενού της οθόνης

Πλούσιο σε εκπαιδευτικούς πόρους

Βρείτε χιλιάδες υψηλής ποιότητας πόρους, στην ιστοσελίδα SMART Exchange™. Το
SMART Exchange φιλοξενεί μαθήματα τα οποία γίνονται ειδικά για SMART προϊόντα,
συμπεριλαμβανομένης και της σειράς 800 - και δημιουργούνται είτε από SMART ή από
τρίτους κατασκευαστές.

Μέρος της τάξης SMART

Η σειρά 800 έχει ένα αρθρωτό σχεδιασμό, ο οποίος καθιστά εύκολη την προσθήκη επιπλέον
τεχνολογιών και αξεσουάρ, όπως για παράδειγμα οι ελεγκτές του SMART προβολέα.
Ο διαδραστικός πίνακας επίσης λειτουργεί απρόσκοπτα με το Smart Document Camera™ και
τα διαλογικά συστήματα απάντησης SMART Response™. Και με αξεσουάρ, όπως η κινητή
βάση δαπέδου SMART και η ασύρματη σύνδεση Bluetooth® μπορείτε να ενσωματώσετε τη
σειρά 800 σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης.
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Βασικά χαρακτηριστικά
Εμπειρία Πολλαπλής Αφής
Δύο χρήστες μπορούν να γράψουν ταυτόχρονα,
να εκτελούν λειτουργίες ποντικιού, να σβήνουν
και να μετακινούν αντικείμενα στη διαδραστική
επιφάνεια του πίνακα - και δεν απαιτούνται
ειδικά εργαλεία.
Ελεύθερη αλληλεπίδραση*
Το σύστημα αυτό επιτρέπει σε δύο χρήστες
άμεσα να εργάζονται από κοινού χωρίς να
χρειάζεται να μεταβούν σε μια ξεχωριστή
λειτουργία για πολλούς χρήστες ή να εργαστούν
σε ένα περιορισμένο χώρο. Κάθε χρήστης
μπορεί να διενεργεί ξεχωριστές λειτουργίες,
όπως να γράφει με ψηφιακό μελάνι ή να
μετακινεί αντικείμενα με τα δάχτυλα.
Αναγνώριση αντικειμένων
Η σειρά 800 αναγνωρίζει πότε ο χρήστης
χρησιμοποιεί δάχτυλο, πενα και γόμα. Ο
χρήστης μπορεί επίσης να γράψει με την πένα,
να σβήσει με την παλάμη και να μετακινήσει
αντικείμενα με το δάχτυλο, χωρίς να χρειάζεται
να πατήσει πλήκτρα, ή να ανοίξει μενού επί της
οθόνης ή να αντικαταστήσει τα εργαλεία στο
αναλόγιο.
Χειρονομίες Αφής *
Χρησιμοποιήστε απλές, διαισθητικές χειρονομίες
με το χέρι και το δάχτυλο για να πετάξετε, να
περιστρέψετε ή να κάνετε ζουμ σε αντικείμενα και
να αλληλεπιδράσετε μέσα στο λογισμικό SMART
Notebook. Η σειρά 800 έχει ενσωματωμένη
υποστήριξη για τα Windows 7 και Snow Leopard.

1

SMART Board διαδραστικός πίνακας – ένας πολυχρηστικός διαδραστικός πίνακας που
επιτρέπει σε δύο χρήστες ταυτόχρονα να γράψουν, να σβήσουν και να διαχειρίζονται
περιεχόμενο.
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Πολυχρηστικό Αναλόγιο - το εξελιγμένο Αναλόγιο εντοπίζει αυτόματα τις λειτουργείες των
εργαλείων.
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Τεχνολογία DViT ™ (Digital Vision Touch), - η σειρά 800 χρησιμοποιεί κάμερες για να κάνει
διάκριση μεταξύ των διαφόρων δράσεων και ανταποκρίνεται αναλόγως.
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SMART Ink™
Ανακαλύψτε μια διαδραστική και ακριβή
εμπειρία γραφής με την ψηφιακή μελάνη SMART
Ink. Εξομαλύνει την εμφάνιση της ψηφιακής
μελάνης και βελτιώνει την αναγνωσιμότητα του
χειρογράφου σας καθώς γράφετε πάνω από
δικτυακούς τόπους, εφαρμογές και βίντεο. Το
μελάνι γίνεται ένα αντικείμενο που μπορείτε να
μετακινήσετε και να διαχειριστείτε.

Λειτουργία αποθήκευσης

Καταγράψτε την εργασία σας στο λογισμικό
συνεργατικής μάθησης SMART Notebook
ως ένα στιγμιότυπο οθόνης που μπορείτε να
επεξεργαστείτε, ή αποθηκεύστε τις σημειώσεις
σας απευθείας σε διάφορες εφαρμογές
λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των
Microsoft Windows εκδόσεων του PowerPoint®,
Word και Excel®, Adobe® Acrobat® και το
λογισμικό AutoCAD®.

Μέγεθος
66 1/8" W × 51 1/8" H × 6 1/2" D
(168 × 130 × 16.5 cm)
Ενεργή Επιφάνεια Προβολής
(maximum interactive, projected image)
61 5/8" W × 46 1/8" H
(156.5 × 117.2 cm)
Διαγώνιος 77" (195.6 cm)
Λόγος πλευρών 4:3
Βάρος
52.2 lbs. (23.7 kg)

SMART Board 885 interactive whiteboard
Μέγεθος
78 1/2" W × 51 1/8" H × 6 1/2" D
(199.4 × 130 × 16.5 cm)

Ανθεκτική επιφάνεια

Ενεργή Επιφάνεια Προβολής
(maximum interactive, projected image)
73 7/8" W × 46 1/4" H
(187.7 × 117.3 cm)
Διαγώνιος 87" (221 cm)
Λόγος πλευρών 16:10

Επιλογή Widescreen

Βάρος
60 lb. (27.2 kg)

Η σειρά 800 έχει χαμηλής-ανάκλασης επιφάνεια
που είναι βελτιστοποιημένη για προβολή. Η
επιφάνεια είναι συμβατή με μαρκαδόρους
οινοπνεύματος και μαγνήτες και καθαρίζεται
εύκολα.

Απολαύστε περισσότερο χώρο για εργασία.
Το ευρείας μορφής 885 μοντέλο σας δίνει 20%
περισσότερο χώρο εργασίας από ένα τυπικό
διαδραστικό πίνακα - ιδανικό για αίθουσες
διδασκαλίας που χρησιμοποιούν φορητούς
υπολογιστές και οθόνες widescreen.

* Απαιτείται χρήση του λογισμικού SMART
Notebook 10.7

Authorized distributor:

Προδιαγραφές
SMART Board™ 880 interactive whiteboard

Εγγύηση
Η σειρά διαδραστικών πινάκων SMART
Board 800 έχει εγγύηση δύο ετών, η
οποία επεκτείνεται στα πέντε έτη μετά την
καταχώρηση του προϊόντος

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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