
SMART Board  4000 serie
interactieve display

®

De technologie van morgen vandaag

Voor het onderwijs
Inclusief de SMART Learning Suite: 

3 van de werelds beste onderwijs 
software platforms.

Duurzaam gebouwd
50.000 uren* 

ononderbroken lessen

Premium ervaring
t/m 10 gelijktijdige touch points, 

HD of 4K Ultra HD 
resolutie verkrijgbaar



Brilliant HD resolution
Durable, commercial-grade HD LED panels display
brilliantly detailed images in 1080p resolution. The antiglare 
surface keeps students involved no matter where they’re 
seated in the room. 

Simultaneous touch points
With up to 10 simultaneous touch points for Windows, 
multiple students can use gestures, like zoom, rotate and 
flip, at the same time. The natural learning experience 
develops essential life-long collaboration skills without 
students realizing it. 

Mini PC compatibility
Connect your Mini PCs. The 4000 series contains mounting 
points, dedicated HDMI and USB ports and pass-through 
power for Mini PCs.

Authorized reseller: SMART Technologies 
Toll free 1.800.452.4796 (U.S./Canada)

or +1.403.228.5940
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A new level of dependability

Never worry about classroom downtime with 50,000* hours of stunning content quality and reliable service, outlasting 
typical technology lifecycles. Unlike consumer screens, we’ve designed our new generation of displays for the classroom. 
When it’s time to replace, the timing is decided by you, when it’s right for your school. No more downtime fixing burnt out 
projector bulbs, no shadows getting in the way, no glare or hot spots, and no faded images.

Powered by SMART Learning Suite
SMART Learning Suite includes SMART Notebook® software, 
SMART amp™ software and SMART Lesson Activity Builder. 
Together, they connect students, teachers and devices to 
turn lessons into enriching learning experiences. 

Silktouch™ technology
The most accurate, natural, and responsive touch  
experience from corner-to-corner. Fingers glide  
effortlessly over the surface, providing hours of errorfree  
use in perfect comfort. 

SMART ink™ technology
Writing is natural and looks better with SMART ink.
Whether you’re using a pen or finger, each stoke is a
work of art. Its realistic digital ink improves legibility,
so teachers don’t have to re-write and students feel
confident contributing.

Key Features

*Brightness reduced by half
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Een nieuw betrouwbaarheidsniveau

*Helderheid met de helft verminderd

Geen zorgen meer over de les niet kunnen geven met 50.000 uur* vol prachtige inhoud van hoge kwaliteit en betrouwbare service, 
die langer mee gaat dan de typische technologie levenscycli. In tegenstelling tot de schermen voor de consument, zijn deze nieuwe 
generatie displays ontworpen voor de les. Wanneer het tijd is om te vervangen, wordt die tijd door u bepaald, pas als het goed uit 
komt voor uw school. Geen uitgebrande projector lampen meer, geen vervelende schaduwen op het beeld, geen verblinding of hot 
spots, en geen vervaagde beelden.

Aangedreven door SMART Learning Suite

SMART Learning Suite bevat SMART Notebook® software, 

SMART amp™ software en SMART Lesson Activity Builder. 

Samen verbinden ze leraren, leerlingen en apparaten en 

verrijken ze leerervaringen.

Silktouch™technology 

De meest nauwkeurige, natuurlijke en responsieve touch

ervaring van hoek tot hoek. Vingers glijden moeiteloos over 

het oppervlak, die voor uren foutloos gebruik in perfecte 

comfort zorgt.

SMART ink™ technology 

Uw schrift is natuurlijker en ziet er beter uit met SMART inkt.

Of u nu met behulp van een pen of vinger schrijft, elke lijn 

is een kunstwerk. De realistische digitale inkt verbetert de 

leesbaarheid, zodat leraren niet opnieuw hoeven te schrijven 

en leerlingen op een zelfverzekerde manier bij kunnen dragen.

4K Ultra HD resolutie 

Duurzaam commercial-grade met een HD LED-panelen 

scherm die briljant gedetailleerde-beelden toont met een 

resolutie van 1080p. Het niet-verblindende oppervlak houdt 

studenten betrokken, ongeacht waar ze zitten in het lokaal. 

Gelijktijdige touch points 
Met 10 gelijktijdige touch points voor Windows kunnen 
meerdere leerlingen gebaren gebruiken, zoals inzoomen, 
roteren en inhoud draaien, op hetzelfde moment. 
De natuurlijke leerervaring ontwikkelt essentiele 
samenwerkingsvaardigheden zonder dat studenten het 
beseffen. 

Mini PC compatibiliteit 

Verbind uw mini PC's. De 4000 serie bevat 

bevestigingspunten voor HDMI en USB kabels en er is een 

stroomvoorziening  voor mini-pc's beschikbaar.
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