SMART Board® 6000-reeks
De 6000-reeks, het populairste SMART Board, is nu voorzien van de exclusieve iQtechnologie. Deze spil van het hedendaagse klaslokaal brengt displays, software en
persoonlijke apparaten bij elkaar om één integrale ervaring te bieden.
software inbegrepen.

Verkrijgbaar in twee
maten
65" | 75"

Een allesomvattende technologie die exclusief is ontwikkeld voor SMART
Boards
Dankzij de ingebouwde iQ-technologie
van SMART Board heeft u alles op
één plek binnen handbereik. En u
heeft geen draden of kabels meer
nodig. De geïntegreerde computer
biedt met één aanraking toegang tot
de robuuste SMART Learning Suitetoepassingen voor interactieve lessen,
op gaming gebaseerde activiteiten en
gezamenlijke creaties online. Ook vindt
u er toegang tot samenwerkingstools
zoals de ingebouwde webbrowser en
het draadloos delen van schermen.

Kenmerken
Powered by SMART Learning Suite

Object awareness™

De SMART Learning Suite omvat SMART Notebook®,
SMART lab™, SMART response® 2 en SMART amp™. Samen
verbinden ze leerlingen, leerkrachten en apparaten
om lessen om te toveren tot verrijkende leerervaringen.

U weet al hoe u uw gereedschap gebruikt. Deze technologie
biedt de meest intuïtieve ervaring door automatisch
onderscheid te maken tussen een vinger, pen of handpalm.
Doe gewoon wat natuurlijk aanvoelt. Aanraken, schrijven,
wissen. Eenvoud op zijn best.

Silktouch™ technology
De meest nauwkeurige, natuurlijke en responsieve
aanraakervaring tot in de hoeken van het bord. Vingers glijden
moeiteloos over het oppervlak voor uren probleemloos,
comfortabel gebruik.

SMART ink™ technology
Schrijven gaat natuurlijk en ziet er mooier uit dankzij SMART
ink. Of u nu een pen of uw vinger gebruikt, alles wordt
een kunstwerk. De realistische digitale inkt verbetert de
leesbaarheid, zodat leerkrachten niets hoeven te herschrijven
en leerlingen durven bij te dragen.

Pen ID™
Leerlingen kunnen hun bijdragen zien zonder onderbrekingen
door hun partner. Met verschillende kleuren inkt kan iedereen
onafhankelijk en gelijktijdig in elke lesactiviteit schrijven om
nieuwe mogelijkheden tot samenwerking te creëren.

Compatibiliteit met mini-pc’s

4K Ultra HD resolutie
Duurzame, niet-verblindende ledpanelen van commerciële
kwaliteit geven afbeeldingen, tekst en video weer in briljant
gedetailleerde 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels). De duidelijke
en leesbare inhoud houdt studenten bij de les, waar ze ook
zitten in het lokaal.

Gelijktijdige aanraakpunten
Met 8 gelijktijdige aanraakpunten (op Windows of Mac)
kunnen meerdere leerlingen tegelijk gebaren gebruiken
zoals zoomen, draaien en spiegelen. Door de natuurlijke
leerervaring ontwikkelen leerlingen zonder het te beseffen
essentiële samenwerkingsvaardigheden, waar ze hun leven
lang profijt van zullen hebben.

Met ENERGY STAR®-keurmerk
Gecertificeerd door ENERGY STAR om energie te besparen
en zo uw totale eigendomskosten te verlagen..

U heeft de flexibiliteit om klaslokalen en
samenwerkingsruimtes naar eigen inzicht in te richten.
Bevestigingspunten voor mini-pc’s zijn beschikbaar.
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