
1 JAAR 
 SMART Learning Suite

inclusief abonnement

Ons nieuwste interactieve scherm met alle benodigdheden die 
lesgevers nodig hebben - inclusief iQ ingebouwde computersystemen - 
minder duur dan je denkt.

iQ ingebouwde computersystemen
Wissel met één tik tussen het tonen van een video, het schrijven 
op een digitaal whiteboard of het surfen op het internet - hou de 
studenten gefocust.

Flexibele connectiviteit
Verbindt computers en opslagmedia via de talrijke poorten 
inclusief convenience poorten aan de voorzijde.

Commercieel niveau
De MX100 serie is berekend voor 50.000 uur van betrouwbaar 
gebruik. De Versnelde Levensduur Testen van SMART zorgen 
voor minder uitvaltijd en een langere levensduur.

SMART Board® MX serie

65" | 75" | 86" 

ULTRA HD
RESOLUTIE

4K
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Intuïtief gebruik
Gebruik uw vinger als muis, de pen om te schrijven en veeg met 
uw handpalm om te wissen. Altijd en in iedere applicatie.

Moderne connectiviteit
• Opslagmedia en devices sluit u aan op één van de vele 

moderne poorten.
• Het draadloos delen van het scherm van laptops en mobiele 

telefoons is mogelijk vanaf elk device, zonder een app te 
hoeven installeren. De presentator staat het draadloos delen 
met 1 klik toe - of weigert het verzoek met 1 klik.

Lange levensduur en continuïteit
De gemiddelde levensduur van de MX serie is 50.000 uur, wat 
vele jaren betrouwbaar gebruik betekent. De ‘Accelerated Life Testing’ 
van SMART zorgt voor nog minder uitval en een langere levensduur.  

INCLUSIEF
    SMART ink

Schrijf over elk programma
op uw computer.

55" | 65"  | 75" | 86"
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Haal het meeste uit uw SMART oplossing 
Uw aankoop is nog maar het begin. Onze implementatiedienst, professionele ontwikkeling en 

technische ondersteuning helpen lesgevers in het leren gebruiken van hun SMART oplossingen, 
hun technische vaardigheden verscherpen en om de studieresultaten te bevorderen. 

Professionele ontwikkeling

SMART voorziet bijkomende 
professionele ontwikkelingsplannen, 
online cursussen en webinars die 
zowel functionele als pedagogische 
onderwerpen behandelen.

Lesgevers kunnen hun Windows of Mac® computers verbinden 
en interactieve SMART Notebook® lessen op het beeldscherm 
geven. Tijdbesparende activiteiten en templates voor 
beoordelingen, zijn gemakkelijk aan te passen voor alle graden 
en onderwerpen.

Onderwijs Consulting

SMART heeft een team van voormalige 
lesgevers die toegewijd zijn aan 
de implementatie, en de publicatie 
van het onderzoek dat verbeterde 
uitkomsten aantoont.

Technische ondersteuning

Zoveel meer dan alleen downloads en 
handleidingen, SMART-ondersteuning bevat 
enorm veel opleidingsmiddelen om je van start te 
laten gaan alsook een bloeiende gemeenschap 
van lesgevers dat u kan aanwenden. 

Lesgevers kunnen op spel-gebaseerde activiteiten en 
samenwerkende activiteiten toevoegen aan de SMART Notebook, 
PDF en PowerPoint bestanden. Ze kunnen lessen versturen naar 
de toestellen van de leerlingen om individuele taken uit te voeren 
of om samen te werken in samenwerkende werkruimtes. 

Betrek leerlingen. Machtig Lesgevers. 
Samen met  SMART Learning Suite software en iQ ingebouwde computersysteem opties, 
bieden SMART Board schermen lesgevers ontelbare opties om zowel snel als gemakkelijk 
dynamische lessen te creëren en te geven. 

Desktop ervaring Online ervaring

Smart Learning Suite transformeert statische inhoud om naar interactieve lessen, inclusief 
samenwerkende werkruimtes, op spel-gebaseerde activiteiten en formatieve beoordelingen. 
Dit allemaal in één educatieve suite.

Erkende wederverkoper: SMART Technologies
smarttech.com/contact

© 2019 SMART Technologies. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, het SMART-logo 

en alle SMART-taglines en product logo’s zijn al dan niet gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies in de VS en/of andere landen. Alle 

producten en bedrijfsnamen van derden worden slechts voor identificatiedoeleinden genoemd en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve 

eigenaars. 050917

Geeft lesgevers toegang tot Microsoft Office bestanden en 
applicaties op een volledige Windows 10 Pro computer, 
rechtstreeks bij het beeldscherm door een Intel® 
Computer Kaart aan iQ toe te voegen.

Android™ ervaring Windows® ervaring

iQ biedt lesgevers toegang tot SMART Notebook lessen 
en hulpmiddelen voor samenwerking, inclusief whiteboard, 
webbrowser, apps bibliotheek en native, draadloos scherm delen. 

iQ ingebouwde computersystemen plaatsen alles dat lesgevers nodig hebben, 
om probleemloos te schakelen tussen lessen, op één bepaalde plek, door een simpele 
aanraking - zonder extra hardware of apps.

Gebruiksgemak

Intuïtief samenwerken - U weet al hoe u het scherm moet gebruiken.

Gebruiksvriendelijk
Gebruik uw vinger als muis, de pen om te 
schrijven en veeg met uw handpalm om te 
wissen. Altijd en in iedere applicatie. Of u nu 
online werkt ofwel een PowerPoint presenteert... 
de pen schrijft... zonder iets te hoeven instellen!

De eenvoud van een tablet, met de kracht
van een computer
Het groot formaat aanraakscherm beschikt over 
handige apps zoals:
• een internet browser.
• een digitaal whiteboard waarop u geschreven 

aantekeningen kunt opslaan zodat u ze later 
weer opnieuw kunt bewerken.

HyPr Touch® aanraakervaring
Door de combinatie van SilkTouch, Hybrid 
Precision Touch en een nauwkeurigheid van ≤1,5 
mm benadert het SMART Board het schrijfgevoel 
van een traditioneel whiteboard.

SMART Board® MX serie

Meerdere leerlingen, hulpmiddelen 
en kleuren, allemaal gelijktijdig

Dankzij de Gelijktijdige Hulpmiddel Differentiatie 

kunnen meerdere leerlingen gelijktijdig schrijven, 

gummen en nota’s verplaatsen. Object awareness™ 

detectie laat automatisch pennen schrijven, 

vingers bewegen en handpalmen wissen.

Schrijf en bewaar uw nota’s 
rechtstreeks in de applicatie

SMART Ink® software laat lesgevers over video’s en in 

PDF bestanden, Microsoft Office® bestanden en op 

websites schrijven, om nadien nota’s te bewaren in bijna 

elk type bestand. Converteer automatisch nota’s naar 

tekst en verkrijg toegang tot de spotlight, vergrootglas en 

schermschaduw hulpmiddelen.

Ongeëvenaarde Samenwerkende Ervaring 

Met 30 jaar ervaring in educatieve technologie zijn SMART interactieve schermen gemaakt 
om onderwijsmethodes te ondersteunen die leerresultaten beïnvloeden.

Gemaakt om te gebruiken. Gemaakt om lang mee te gaan. 

SMART Board schermen hebben tal van veiligheid-, 
wettelijke en milieu certificering ontvangen zodat u 
er op kunt rekenen dat ze voldoen aan de wettelijke 
en andere regelgevende vereisten.

*Zie tabel met technische gegevens voor gedetailleerde certificaten.
**1 of 2 jaar verlengde opties beschikbaar. 5 jaar standaard in het Verenigd Koninkrijk.

 4K Ultra HD resolutie

 Versnelde Levensduur Testen

 LED met brandtijd van 50.000 uur

  Volledig thermohardend, 
anti-glans

  Silktouch™ oppervlakte 
zonder wrijving

  ENERGY STAR® certificatie op het 
65" model

  Conflictvrije materialen en 
sourcing

   Wettelijke en milieutechnische 
certificaten*

   3 jaar standaard garantie** 
(1 jaar op pennen)

SMART Remote 

Management laat het 

efficiënt onderhouden, 

beveiligen en ondersteunen 

van al uw toestellen toe – 

inclusief SMART Board 

beeldscherm met iQ.

Gemaakt om te gebruiken. Gemaakt om lang mee te gaan

In het hele ontwikkel- en productieproces is er grote 
aandacht voor materiaalkeuze en opbouw. Hierdoor 
is er een ongekend laag uitvalspercentage en een 
lange levensduur. 
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SMART Remote Management laat 
het efficiënt onderhouden, beveiligen 
en ondersteunen van al uw SMART 
Boards toe vanaf 1 plek. 

Alleen via deze software kan de 
ict-coördinator apps vanuit de App 
Store op de schermen zetten, zodat 
er alleen ‘gecontroleerde’ apps op de 
SMART Boards verschijnen.

4K Ultra HD resolutie

Accelerated Life Testing, 
zorgt voor een heel laag 
uitvalpercentage

LED met levensduur van 

50.000 uur

Volledig thermohardend,
anti-glans glas

Silktouch™ oppervlakte 
zonder wrijving

ENERGY STAR® certificering

Conflictvrije materialen en
sourcing

5 jaar garantie
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   Wettelijke en milieutechnische 
certificaten*

   3 jaar standaard garantie** 
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Schrijf en bewaar uw nota’s 
rechtstreeks in de applicatie

SMART Ink® software laat lesgevers over video’s en in 

PDF bestanden, Microsoft Office® bestanden en op 

websites schrijven, om nadien nota’s te bewaren in bijna 

elk type bestand. Converteer automatisch nota’s naar 

tekst en verkrijg toegang tot de spotlight, vergrootglas en 

schermschaduw hulpmiddelen.

Ongeëvenaarde Samenwerkende Ervaring 

Met 30 jaar ervaring in educatieve technologie zijn SMART interactieve schermen gemaakt 
om onderwijsmethodes te ondersteunen die leerresultaten beïnvloeden.

Gemaakt om te gebruiken. Gemaakt om lang mee te gaan. 

SMART Board schermen hebben tal van veiligheid-, 
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er op kunt rekenen dat ze voldoen aan de wettelijke 
en andere regelgevende vereisten.
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**1 of 2 jaar verlengde opties beschikbaar. 5 jaar standaard in het Verenigd Koninkrijk.
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SMART Remote 

Management laat het 

efficiënt onderhouden, 

beveiligen en ondersteunen 

van al uw toestellen toe – 

inclusief SMART Board 

beeldscherm met iQ.

SMART Board® MX serie

Haal het meeste uit uw SMART oplossing 
Uw aankoop is nog maar het begin. Onze implementatiedienst, professionele ontwikkeling en 

technische ondersteuning helpen lesgevers in het leren gebruiken van hun SMART oplossingen, 
hun technische vaardigheden verscherpen en om de studieresultaten te bevorderen. 

Professionele ontwikkeling

SMART voorziet bijkomende 
professionele ontwikkelingsplannen, 
online cursussen en webinars die 
zowel functionele als pedagogische 
onderwerpen behandelen.

Lesgevers kunnen hun Windows of Mac® computers verbinden 
en interactieve SMART Notebook® lessen op het beeldscherm 
geven. Tijdbesparende activiteiten en templates voor 
beoordelingen, zijn gemakkelijk aan te passen voor alle graden 
en onderwerpen.

Onderwijs Consulting

SMART heeft een team van voormalige 
lesgevers die toegewijd zijn aan 
de implementatie, en de publicatie 
van het onderzoek dat verbeterde 
uitkomsten aantoont.

Technische ondersteuning

Zoveel meer dan alleen downloads en 
handleidingen, SMART-ondersteuning bevat 
enorm veel opleidingsmiddelen om je van start te 
laten gaan alsook een bloeiende gemeenschap 
van lesgevers dat u kan aanwenden. 

Lesgevers kunnen op spel-gebaseerde activiteiten en 
samenwerkende activiteiten toevoegen aan de SMART Notebook, 
PDF en PowerPoint bestanden. Ze kunnen lessen versturen naar 
de toestellen van de leerlingen om individuele taken uit te voeren 
of om samen te werken in samenwerkende werkruimtes. 

Betrek leerlingen. Machtig Lesgevers. 
Samen met  SMART Learning Suite software en iQ ingebouwde computersysteem opties, 
bieden SMART Board schermen lesgevers ontelbare opties om zowel snel als gemakkelijk 
dynamische lessen te creëren en te geven. 

Desktop ervaring Online ervaring

Smart Learning Suite transformeert statische inhoud om naar interactieve lessen, inclusief 
samenwerkende werkruimtes, op spel-gebaseerde activiteiten en formatieve beoordelingen. 
Dit allemaal in één educatieve suite.

Erkende wederverkoper: SMART Technologies
smarttech.com/contact

© 2019 SMART Technologies. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, het SMART-logo 

en alle SMART-taglines en product logo’s zijn al dan niet gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies in de VS en/of andere landen. Alle 

producten en bedrijfsnamen van derden worden slechts voor identificatiedoeleinden genoemd en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve 

eigenaars. 050917

Geeft lesgevers toegang tot Microsoft Office bestanden en 
applicaties op een volledige Windows 10 Pro computer, 
rechtstreeks bij het beeldscherm door een Intel® 
Computer Kaart aan iQ toe te voegen.

Android™ ervaring Windows® ervaring

iQ biedt lesgevers toegang tot SMART Notebook lessen 
en hulpmiddelen voor samenwerking, inclusief whiteboard, 
webbrowser, apps bibliotheek en native, draadloos scherm delen. 

iQ ingebouwde computersystemen plaatsen alles dat lesgevers nodig hebben, 
om probleemloos te schakelen tussen lessen, op één bepaalde plek, door een simpele 
aanraking - zonder extra hardware of apps.

Meer informatie
smartboard.nl

Erkende wederverkoper:

Optioneel met webcam voor videconference Optionele zakelijke software: Meeting Pro

Sluit uw laptop aan en gebruik uw videoconference 

programma om vanaf het SMART Board te vergaderen. 

U kunt uw aantekeningen direct delen. U kunt kiezen 

om de webcam de ruimte in te laten kijken of het 

beeld van uzelf voor het SMART Board te streamen. 

(Bijvoorbeeld met de Vergaderbuddy, z.o.z.)

Deze krachtige visuele software laat gebruikers ideeën 

creëren en vastleggen in de virtueel onbeperkte 

werkruimte, wiens werkblad zich uitbreidt terwijl u werkt.

Schakel snel tussen uw bureaublad app’s en het SMART 

interactieve whiteboard. Zet structuren en brainstorm 

zonder beperkingen.

SMART Board® MX Pro series

Built to use. Built to last.                                                                                                     

SMART Remote Management 

lets you efficiently maintain, 

secure and support all your 

devices – including SMART 

Board Pro displays with iQ.

Durable and commercial-grade, SMART Board Pro displays 

have received many safety, regulatory and environmental 

certifications, giving you peace of mind that they adhere to 

government or other regulatory requirements.

* Includes Advanced Hardware Replacement. Terms and conditions including access 
to Onsite Support varies by region. Contact your local reseller or distributor for 
information and visit smarttech.com/warranty

 4K Ultra HD resolution

 Accelerated Life Testing

 LED rated for 50,000 hours

  Fully heat-tempered, anti-glare 
glass

 Silktouch™ frictionless surface

 ENERGY STAR® certification

  Conflict-free materials and 
sourcing

   Regulatory and environmental 
certifications

   SMART Assure warranty*

Multiple users, tools and colors at the  
same time

Simultaneous Tool Differentiation frees multiple 

colleagues to write, erase and move notes at the same 

time. Object awareness™ detection automatically 

makes pens write, fingers move and palms erase.

Write and save notes directly into applications

SMART Ink® software lets teams write over videos and 

into PDFs, Microsoft Office® files and websites, then 

save notes in almost any file type. Convert notes to text 

and access spotlight, magnifier and screen shade tools.

Unparalleled Collaborative Experience                                                                                        

Today’s workflows are about going beyond communicating to collaborating. SMART has spent 

30 years designing hardware and software solutions that work together to create interactive 

environments.
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Montage opties
In hoogte verstelbaar

Made in 
Holland

Uw SMART Board ophangen

OPTIE 1      VLOERKOLOM MET VLOERPLAAT OPTIE 2       VERRIJDBAAR ONDERSTEL
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Grijs, zwart of wit
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van onze showrooms

75”

Accessoires
Computer of kabelset

Uw SMART Board uitbreiden
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DE VERGADERBUDDY 

Meekijkscherm met participanten

Camera met volgtechniek en presets

Compatibel met Teams en Zoom

Optioneel in afgewerkte kabelkous

Configureerbaar naar uw behoefte

Geen kabels, geen gedoe

Ingebouwd aan de achterkant



Videoconference
All-in-one videobar, soundbar of camera

SMART

PARTNER

PLATINUM

Uw SMART Board uitbreiden

Superieure geluidsweergave

Meerdere designs beschikbaar

Aanvulling op het geïntegreerde goede geluid

Universeel te monteren

OPTIE 2          SOUNDBAR

Deze videoconference bar combineert uitzonderlijke audio- en 
videokwaliteit met de eenvoud voor dagelijks gebruik.

Luxe videoconference bar

Camera met volgtechnieken

Richtmicrofoon met noise cancelling

Speciale bevestigingsbeugel

OPTIE 1         ALL-IN-ONE VIDEOBAR

OPTIE 3          CAMERA

Vraag naar de vele andere mogelijkheden
Zoals een training of een proefplaatsing

Continue helder klinkende dialogen. Altijd meeslepend 
dynamische soundtracks en muziek met een uitstekende balans.

Deze USB-camera biedt opmerkelijke videokwaliteit met een 
brede kijkhoek waardoor iedereen rond de tafel zichtbaar is.

Automatisch kaderen op een gezicht

Flexibele montage opties

Kijkhoek van 120 graden

Ondersteunt meerdere resoluties, zoals 4k en 1080p



MX286v2

SMART Meeting Pro software
SMART TeamWorks software

Aanpasbaar startscherm
Digitaal whiteboard
Webbrowser
Draadloos beeldscherm delen
Bestanden bibliotheek
Apps bibliotheek

Aan-uit knop, volume +/- en uit, scherm 
bevriezen, schermschaduw, home, devices

SMART Ink en Product Drivers (onbeperkt)

4K Ultra HD (3840 x 2160)

60 Hz

16:9

LED backlit LCD

Professioneel panel - 50.000 uren

Niveau A

1200:1

≥400 cd/m2

8 ms

Volledig thermohardend, anti-glans

✓

✓

✓

✓

✓

HyPr touch

20 – Windows & Mac | 10 –  Chrome 

2 pennen

Android 8

RJ45 (×2)

IEEE 802.11A/B/G/N/Ac met 2 × 2 MIMO
(zowel 2,4 als 5 GHz banden)

4.2

Startscherm, input selectie, schaduwscherm, 
scherm bevriezen, volume, aan-uit knop.
USB-A 2.0 / 3.0 (x2), USB-B, HDMI 2.2 in

✓

HDMI 2.2 (x3), HDMI 1.4 uit (Conform HDCP),
VGA

Stereo 3,5 mm in, stereo 3,5 mm uit,
S/PDIF uit

Type-A 2.0 / 3.0 (×4), Type-B 2.0 / 3.0 (×4)

OPS-sleuf, RS-232 in (1/1)

15 W geïntegreerde luidsprekers (×2)

≤0,5 W stand-by, 189 W normaal

✓

78 3/4” × 47 5/8” × 4 9/16”
(200 cm x 121 cm x 11,6 cm)

181 lb (82,3 kg)

700 mm × 400 mm

FCC, ISED, UL, CE, LVD, RED, EAC, RCM, 
CCC, SRRC, CECP, BSMI, NCC, NRCS, 
ICASA, CITC, SASO, TRA

EU: REACH, RoHS, Battery, WEEE en 
Packaging. V.S.: CONEG Packaging,
Californië Propositie 65, Conflict 
minerals en Energy Star 7

✓

✓

✓

HiSilicon 811, 
Quad-core A73

Bluetooth 4.2
802.11a/b/g/n/ac  (2.4 & 5 GHz)

RJ45 Gigabit Ethernet

Optionele SMART software

SMART Board® MX serie

MX265 / MX365 MX275 / MX375 MX286 / MX386

SMART Learning Suite Abonnement van 1 jaar Abonnement van 1 jaar Abonnement van 1 jaar

iQ apps en kenmerken SMART Notebook Speler 
Aanpasbaar home screen 
Digitaal whiteboard 
Web browser 
Native beeldscherm delen 
Bestand en app bibliotheek

SMART Notebook Speler 
Aanpasbaar home screen 
Digitaal whiteboard 
Web browser 
Native beeldscherm delen 
Bestand en app bibliotheek

SMART Notebook Speler 
Aanpasbaar home screen 
Digitaal whiteboard 
Web browser 
Native beeldscherm delen 
Bestand en app bibliotheek

Intel Computer Kaart met Windows 10 Pro MX265: Upgrade opties beschikbaar.  
MX365: Inbegrepen. Opties beschikbaar.  
Ga naar smarttech.com/iQ voor details.

MX275: Upgrade opties beschikbaar.  
MX375: Inbegrepen. Opties beschikbaar.  
Ga naar smarttech.com/iQ voor details.

MX286: Upgrade opties beschikbaar.  
MX386: Inbegrepen. Opties beschikbaar.  
Ga naar smarttech.com/iQ voor details.

SMART Afstand Management Optioneel Optioneel Optioneel

BEELDSCHERM

Schermgrootte (diagonaal) 65" 75" 86"

Resolutie 4K Ultra HD (3840 x 2160) 4K Ultra HD (3840 x 2160) 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Refresh snelheid 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Aspectverhouding 16:9 16:9 16:9

Achtergrondverlichting Directe LED (DLED) DLED DLED

LED levensduur Commercieel niveau - 50.000 uren Commercieel niveau - 50.000 uren Commercieel niveau - 50.000 uren

LCD kwaliteit Niveau A Niveau A Niveau A

Contrastverhouding 1200:1 1600:1 1600:1

Helderheid ≥350 cd/m² ≥350 cd/m² ≥350 cd/m²

Responstijd 8 ms 8 ms 8 ms

Glas Volledig thermohardend, anti-glans Volledig thermohardend, anti-glans Volledig thermohardend, anti-glans

Omgevingslicht sensor ✓ ✓ ✓

AANRAKING EN DIGITALE INKT

Touch-technologie Verdeelde IR Verdeelde IR Verdeelde IR

Gelijktijdige Tool Differentiatie ✓ ✓ ✓

Object awareness ✓ ✓ ✓

SMART Ink ✓ ✓ ✓

Silktouch ✓ ✓ ✓

Gelijktijdige aanrakingspunten 10 – Windows & Mac 10 – Windows & Mac 10 – Windows & Mac

Hulpmiddelen inbegrepen 2 pennen 2 pennen 2 pennen

IQ APPARAAT

Model MX265: AM40
MX365: AM50

MX275: AM40
MX375: AM50

MX286: AM40
MX386: AM50

Besturingssysteem Android 7.1 Nougat Android 7.1 Nougat Android 7.1 Nougat

Processor RK3399, Dual-core A72 + 
Quad-core A53, 64 bits, 2GHz

RK3399, Dual-core A72 + 
Quad-core A53, 64 bits, 2GHz

RK3399, Dual-core A72 + 
Quad-core A53, 64 bits, 2GHz

Geheugen 4 GB 4 GB 4 GB

Opslag 32 GB 32 GB 32 GB

Draadloze technologie Bluetooth 4.1 
802.11A/B/G/N/Ac

Bluetooth 4.1 
802.11A/B/G/N/Ac

Bluetooth 4.1 
802.11A/B/G/N/Ac

Verbindingen HDMI 1.4 uit 
USB 3.0 Type-A (×2) 
RJ45 Gigabit Ethernet

HDMI 1.4 uit 
USB 3.0 Type-A (×2) 
RJ45 Gigabit Ethernet

HDMI 1.4 uit 
USB 3.0 Type-A (×2) 
RJ45 Gigabit Ethernet

CONNECTIVITEIT

Bedraad RJ45 (×2) RJ45 (×2) RJ45 (×2)

Wi-Fi IEEE 802.11A/B/G/N/Ac met 2 × 2 MIMO 
(zowel 2,4 als 5 GHz banden)

IEEE 802.11A/B/G/N/Ac met 2 × 2 MIMO 
(zowel 2,4 als 5 GHz banden)

IEEE 802.11A/B/G/N/Ac met 2 × 2 MIMO 
(zowel 2,4 als 5 GHz banden)

Bluetooth 4.0 duale-modus (achterwaarts compatibel 
met Bluetooth 2.1 + EDR)

4.0 duale-modus (achterwaarts compatibel 
met Bluetooth 2.1 + EDR)

4.0 duale-modus (achterwaarts compatibel 
met Bluetooth 2.1 + EDR)

Afstandsbediening ✓ ✓ ✓

INPUTS/OUTPUTS

Voorste controle en verbindingspanelen Stroom, input selectie, menu, scherm 
bevriezen, dempen, volume, USB-A (x2), 
USB-B, HDMI in

Stroom, input selectie, menu, scherm 
bevriezen, dempen, volume, USB-A (x2), 
USB-B, HDMI in

Stroom, input selectie, menu, scherm 
bevriezen, dempen, volume, USB-A (x2), 
USB-B, HDMI in

Video HDMI 1.4 (x3), HDMI uit (Conform HDCP), 
VGA

HDMI 1.4 (x3), HDMI uit (Conform HDCP), 
VGA

HDMI 1.4 (x3), HDMI uit (Conform HDCP), 
VGA

Audio Stereo 3,5 mm in, stereo 3,5 mm uit, 
S/PDIF uit

Stereo 3,5 mm in, stereo 3,5 mm uit, 
S/PDIF uit

Stereo 3,5 mm in, stereo 3,5 mm uit, 
S/PDIF uit

USB Type-A (×4), Type-B (aanraking) (×2) Type-A (×4), Type-B (aanraking) (×2) Type-A (×4), Type-B (aanraking) (×2)

Overige OPS-sleuf, RS-232 in OPS-sleuf, RS-232 in OPS-sleuf, RS-232 in

Luidsprekers 10 W geïntegreerde luidsprekers (×2) 10 W geïntegreerde luidsprekers (×2) 10 W geïntegreerde luidsprekers (×2)

STROOM

Stroomverbruik (enkel beeldscherm) <0,3 W stand-by, 100 W normaal <0,3 W stand-by, 238 W normaal <0,3 W stand-by, 250 W normaal

ENERGY STAR gecertificeerd ✓ — —

INSTALLATIE

Afmetingen 59 11/16   × 36 11/16" × 4 5/8" 
(151,6 cm × 93,2 cm × 11,3 cm)

68" 13/16 × 42" × 4 3/8" 
(174,6 cm × 106,4 cm × 11,2 cm)

78 3/4" × 47 5/8" × 4 7/8" 
(200 cm × 121 cm × 12,2 cm)

Gewicht 93 lb (42 kg) 133 lb (60 kg) 173 lb (78,3 kg)

VESA bevestigingspunten 500 mm × 400 mm 600 mm × 400 mm 700 mm × 400 mm

CERTIFICATEN EN NALEVING

Wettelijke certificaten UL (V.S./Canada), FCC, IC, CE, EAC, RCM, 
NRCS, SABS, CITC, TRA, CCC

UL (V.S./Canada), FCC, IC, CE, EAC, RCM, 
NRCS, SABS, CITC, TRA, CCC

UL (V.S./Canada), FCC, IC, CE, EAC, RCM, 
NRCS, SABS, CITC, TRA, CCC

Milieunormen EU: REACH, RoHS, Batterij, WEEE en 
Verpakking: V.S.: CONEG Verpakking, 
Californië Propositie 65 en Conflict 
mineralen

EU: REACH, RoHS, Batterij, WEEE en 
Verpakking: V.S.: CONEG Verpakking, 
Californië Propositie 65 en Conflict 
mineralen

EU: REACH, RoHS, Batterij, WEEE en 
Verpakking: V.S.: CONEG Verpakking, 
Californië Propositie 65 en Conflict 
mineralen

Compatibel met HDMI en USB ✓ ✓ ✓

Versnelde levensduur testen ✓ ✓ ✓

Conflictvrije mineralen en sourcing ✓ ✓ ✓

MX255v2 MX275v2

iQ apps en kenmerken

Voorste controle buttons

Inbegrepen software

BEELDSCHERM

Schermgrootte (diagonaal)

Resolutie

Refresh snelheid

Aspectverhouding

Achtergrondverlichting

LED levensduur

LCD kwaliteit

Contrastverhouding

Helderheid

Responstijd

Glas

Omgevingslicht sensor

AANRAKING EN DIGITALE INKT

Touch-technologie

Gelijktijdige Tool Differentiatie

Object awareness

SMART Ink

Silktouch

Gelijktijdige aanrakingspunten

Hulpmiddelen inbegrepen

IQ APPARAAT

Besturingssysteem

Processor

Geheugen

Opslag

CONNECTIVITEIT

Bedraad

Wi-Fi

Bluetooth

Afstandsbediening

INPUTS/OUTPUTS

Voorste controle en 
 verbindingspanelen

Video

Audio

USB

Overige

Luidsprekers

STROOM

Stroomverbruik (beeldscherm)

ENERGY STAR 7 gecertificeerd

INSTALLATIE

Afmetingen

Gewicht

VESA bevestigingspunten

CERTIFICATEN EN NALEVING

Wettelijke certificaten

Milieunormen

Compatibel met HDMI en USB

Accelerated Life Testing

Conflictvrije mineralen / sourcing

SMART Meeting Pro software
SMART TeamWorks software

SMART Meeting Pro software
SMART TeamWorks software

Aanpasbaar startscherm
Digitaal whiteboard
Webbrowser
Draadloos beeldscherm delen
Bestanden bibliotheek
Apps bibliotheek

Aanpasbaar startscherm
Digitaal whiteboard
Webbrowser
Draadloos beeldscherm delen
Bestanden bibliotheek
Apps bibliotheek

Aan-uit knop, volume +/- en uit, scherm 
bevriezen, schermschaduw, home, devices

Aan-uit knop, volume +/- en uit, scherm 
bevriezen, schermschaduw, home, devices

SMART Ink en Product Drivers (onbeperkt) SMART Ink en Product Drivers (onbeperkt)

55” 75”

4K Ultra HD (3840 x 2160) 4K Ultra HD (3840 x 2160)

60 Hz 60 Hz

16:9 16:9

LED backlit LCD LED backlit LCD

Professioneel panel - 50.000 uren Professioneel panel - 50.000 uren

Niveau A Niveau A

1200:1 1200:1

300 cd/m2 ≥400 cd/m2

8 ms 8 ms

Volledig thermohardend, anti-glans Volledig thermohardend, anti-glans

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

HyPr touch HyPr touch

20 – Windows & Mac | 10 –  Chrome OS 20 – Windows & Mac | 10 –  Chrome 

2 pennen 2 pennen

Android 8

4 GB

Android 8

4 GB

32 GB 32 GB

RJ45 (×2) RJ45 (×2)

IEEE 802.11a/b/g/n/ac met 2 × 2 MIMO
(zowel 2,4 als 5 GHz banden)

IEEE 802.11a/b/g/n/ac met 2 × 2 MIMO
(zowel 2,4 als 5 GHz banden)

4.2 4.2

Startscherm, input selectie, schaduwscherm, 
scherm bevriezen, volume, aan-uit knop.
USB-A 2.0 (x2), USB-B, HDMI 2.0 in

Startscherm, input selectie, schaduwscherm, 
scherm bevriezen, volume, aan-uit knop.
USB-A 2.0 / 3.0 (x2), USB-B, HDMI 2.2 in

✓ ✓

HDMI 2.0 in (x3), HDMI 1.4 uit (Conform 
HDCP), VGA

HDMI 2.2 (x3), HDMI 1.4 uit (Conform HDCP),
VGA

Stereo 3,5 mm in, stereo 3,5 mm uit,
S/PDIF uit

Stereo 3,5 mm in, stereo 3,5 mm uit,
S/PDIF uit

Type-A 2.0 / 3.0 (×4), Type-B 2.0 / 3.0 (×4) Type-A 2.0 / 3.0 (×4), Type-B 2.0 / 3.0 (×4)

OPS-sleuf, RS-232 in (1/1) OPS-sleuf, RS-232 in (1/1)

15 W geïntegreerde luidsprekers (×2) 15 W geïntegreerde luidsprekers (×2)

0,45 W stand-by, 98 W normaal ≤0,5 W stand-by, 120 W normaal

✓ ✓

51 11/16” × 32 1/4” × 3 7/8”
(130,8 cm × 82 cm × 9,8 cm)

68” 13/16” × 42” × 4 1/4”
(174,6 cm × 106,4 cm × 10,8 cm)

75 lb 12 oz (34,4, kg) 142 lb (64,3 kg)

400 mm × 400 mm 600 mm × 400 mm

FCC, ISED, UL, CE, LVD, RED, EAC, RCM, FCC, ISED, UL, CE, LVD, RED, EAC, RCM, 
CCC, SRRC, CECP, BSMI, NCC, NRCS, 
ICASA, CITC, SASO, TRA

EU: REACH, RoHS, Battery, WEEE en 
Packaging. V.S.: CONEG Packaging,
Californië Propositie 65, Conflict 
minerals en Energy Star 7

EU: REACH, RoHS, Battery, WEEE en 
Packaging. V.S.: CONEG Packaging,
Californië Propositie 65, Conflict 
minerals en Energy Star 7

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

HiSilicon 811, 
Quad-core A73

HiSilicon 811, 
Quad-core A73

Draadloze technologie

Netwerkaansluiting

Bluetooth 4.2
802.11a/b/g/n/ac  (2.4 & 5 GHz)

Bluetooth 4.2
802.11a/b/g/n/ac  (2.4 & 5 GHz)

RJ45 Gigabit Ethernet  (x2) RJ45 Gigabit Ethernet

86”

4 GB

32 GB

MX265v2

SMART Meeting Pro software
SMART TeamWorks software

Aanpasbaar startscherm
Digitaal whiteboard
Webbrowser
Draadloos beeldscherm delen
Bestanden bibliotheek
Apps bibliotheek

Aan-uit knop, volume +/- en uit, scherm 
bevriezen, schermschaduw, home, devices

SMART Ink en Product Drivers (onbeperkt)

65”

4K Ultra HD (3840 x 2160)

60 Hz

16:9

LED backlit LCD

Professioneel panel - 50.000 uren

Niveau A

1200:1

≥400 cd/m2

8 ms

Volledig thermohardend, anti-glans

✓

✓

✓

✓

✓

HyPr touch

20 – Windows & Mac | 10 –  Chrome OS

2 pennen

Android 8

4 GB

32 GB

RJ45 (×2)

IEEE 802.11a/b/g/n/ac met 2 × 2 MIMO
(zowel 2,4 als 5 GHz banden)

4.2

Startscherm, input selectie, schaduwscherm, 
scherm bevriezen, volume, aan-uit knop.
USB-A 2.0 / 3.0 (x2), USB-B, HDMI 2.2 in

✓

HDMI 2.2 in (x3), HDMI 1.4 uit (Conform 
HDCP), VGA

Stereo 3,5 mm in, stereo 3,5 mm uit,
S/PDIF uit

Type-A 2.0 / 3.0 (×4), Type-B 2.0 / 3.0 (×4)

OPS-sleuf, RS-232 in (1/1)

15 W geïntegreerde luidsprekers (×2)

≤0,5 W stand-by, 109 W normaal

✓

59 11/16” × 36 10/16” × 3 3/4”
(151,6 cm × 93,1 cm × 9,5 cm)

102 lb (46,1 kg)

600 mm × 400 mm

FCC, ISED, UL, CE, LVD, RED, EAC, RCM, 
CCC, SRRC, CECP, BSMI, NCC, NRCS, 
ICASA, CITC, SASO, TRA

EU: REACH, RoHS, Battery, WEEE en 
Packaging. V.S.: CONEG Packaging,
Californië Propositie 65, Conflict 
minerals en Energy Star 7

✓

✓

✓

HiSilicon 811, 
Quad-core A73

Bluetooth 4.2
802.11a/b/g/n/ac  (2.4 & 5 GHz)

RJ45 Gigabit Ethernet  (x2)

SMART Board® MX series

MX265 MX275 MX286

SMART Notebook basic version Included Included Included

SMART Learning Suite Bonus 1-year subscription Bonus 1-year subscription Bonus 1-year subscription

iQ apps and features SMART Notebook Player 
Customizable home screen 
Input preview 
Digital whiteboard 
Web browser 
Native screen sharing 
File and app libraries 
Over the air (OTA) updates

SMART Notebook Player 
Customizable home screen 
Input preview 
Digital whiteboard 
Web browser 
Native screen sharing 
File and app libraries 
Over the air (OTA) updates

SMART Notebook Player 
Customizable home screen 
Input preview 
Digital whiteboard 
Web browser 
Native screen sharing 
File and app libraries 
Over the air (OTA) updates

SMART OPS PC with Windows 10 Pro Optional Optional Optional

SMART Remote Management Optional Optional Optional

D I S P L AY

Screen size (diagonal) 65" 75" 86"

Resolution 4K Ultra HD (3840 × 2160) 4K Ultra HD (3840 × 2160) 4K Ultra HD (3840 × 2160)

Refresh rate 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Aspect ratio 16:9 16:9 16:9

Back lighting Direct LED (DLED) DLED DLED

LED lifespan Commercial-grade – 50,000 hours Commercial-grade – 50,000 hours Commercial-grade – 50,000 hours

LCD quality Grade A Grade A Grade A

Brightness ≥400 cd/m² ≥400 cd/m² ≥400 cd/m²

Response time 8 ms 8 ms 8 ms

Glass Fully heat-tempered, anti-glare Fully heat-tempered, anti-glare Fully heat-tempered, anti-glare

Ambient light sensor ✓ ✓ ✓
TO U C H A N D D I G ITA L I N K

Touch technology HyPr Touch™ with Advanced IR HyPr Touch with Advanced IR HyPr Touch with Advanced IR

Simultaneous Tool Differentiation ✓ ✓ ✓

Object awareness ✓ ✓ ✓

SMART Ink ✓ ✓ ✓

Silktouch ✓ ✓ ✓

Simultaneous touch points 20 – Windows & Mac 20 – Windows & Mac 20 – Windows & Mac

Tools included 2 pens 2 pens 2 pens

I Q E X P E R I E N C E

Operating system Android 8 Oreo Android 8 Oreo Android 8 Oreo

Processor Dual-core A73 +  
Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz

Dual-core A73 +  
Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz

Dual-core A73 +  
Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz

Memory 4 GB 4 GB 4 GB

Storage 32 GB 32 GB 32 GB

Wireless technology Bluetooth 4.2 
802.11A/B/G/N/Ac

Bluetooth 4.2 
802.11A/B/G/N/Ac

Bluetooth 4.2 
802.11A/B/G/N/Ac

CO N N E C TI V IT Y

Wired RJ45 (×2) 1000baseT RJ45 (×2) 1000baseT RJ45 (×2) 1000baseT

Wi-Fi IEEE 802.11A/B/G/N/Ac with 2 × 2 MIMO 
(both 2.4 and 5 GHz bands)

IEEE 802.11A/B/G/N/Ac with 2 × 2 MIMO 
(both 2.4 and 5 GHz bands)

IEEE 802.11A/B/G/N/Ac with 2 × 2 MIMO 
(both 2.4 and 5 GHz bands)

Bluetooth 4.0 dual mode (backwards compatible with 
Bluetooth 2.1 + EDR)

4.0 dual mode (backwards compatible with 
Bluetooth 2.1 + EDR)

4.0 dual mode (backwards compatible with 
Bluetooth 2.1 + EDR)

Remote control ✓ ✓ ✓
I N PUT S /O UTPUT S

Front control panel Power, home, input select, screen shade, 
freeze frame, volume 

Power, home, input select, screen shade, 
freeze frame, volume 

Power, home, input select, screen shade, 
freeze frame, volume 

Front connector panel HDMI in (HDCP 2.2), USB-A (×2), USB-B 
(touch)

HDMI in (HDCP 2.2), USB-A (×2), USB-B 
(touch)

HDMI in (HDCP 2.2), USB-A (×2), USB-B 
(touch)

Side connector panel HDMI 1.4 out (HDCP), HDMI in x2 (HDCP 
2.2), USB-B 3.0 x2 (touch)

HDMI 1.4 out (HDCP), HDMI in x2 (HDCP 
2.2), USB-B 3.0 x2 (touch)

HDMI 1.4 out (HDCP), HDMI in x2 (HDCP 
2.2), USB-B 3.0 x2 (touch)

Bottom connector panel USB-B 3.0 (touch), RS-232, RJ45, VGA,  
S/PDIF out, Stereo 3.5 mm in/out

USB-B 3.0 (touch), RS-232, RJ45, VGA,  
S/PDIF out, Stereo 3.5 mm in/out

USB-B 3.0 (touch), RS-232, RJ45, VGA,  
S/PDIF out, Stereo 3.5 mm in/out

OPS slot ✓ ✓ ✓

Speakers 15 W front-facing speakers (×2) 15 W front-facing speakers (×2) 15 W front-facing speakers (×2)

P OW E R

Power consumption (display only) <0.5 W standby, 109 W normal <0.5 W standby, 120 W normal <0.5 W standby, 189 W normal

ENERGY STAR certified ✓ ✓ ✓
I N S TA LL ATI O N

Dimensions 59 11/16" × 36 11/16" × 3 3/4"  
(151.6 cm × 93.2 cm × 9.5 cm)

68 13/16" × 42" × 4 1/4"  
(174.6 cm × 106.4 cm × 10.8 cm)

78 3/4" × 47 5/8" × 4 9/16"  
(200 cm × 121 cm × 11.6 cm)

Weight 102 lb. (46.1 kg) 142 lb. (64.3 kg) 181 lb. (82.3 kg)

VESA mounting points 600 mm × 400 mm 600 mm × 400 mm 700 mm × 400 mm

Wall mount bracket ✓ ✓ ✓
C E R TI F I C ATI O N A N D CO M P LI A N C E

U.S. / Canada UL, FCC, ISED, UL, CONEG Packaging, 
Proposition 65, Conflict Minerals, ENERGY 
STAR

UL, FCC, ISED, UL, CONEG Packaging, 
Proposition 65, Conflict Minerals, ENERGY 
STAR

UL, FCC, ISED, UL, CONEG Packaging, 
Proposition 65, Conflict Minerals, ENERGY 
STAR

EU / EEA / EFTA / EAEU CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Battery, 
WEEE, Packaging, EAC

CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Battery, 
WEEE, Packaging, EAC

CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Battery, 
WEEE, Packaging, EAC

Australia / New Zealand RCM RCM RCM

Other China: CCC, SRRC, CECP; Taiwan: BSMI, 
NCC; South Africa: NRCS, ICASA; Saudi 
Arabia: CITC, SASO; UAE: TRA, RoHS

China: CCC, SRRC, CECP; Taiwan: BSMI, 
NCC; South Africa: NRCS, ICASA; Saudi 
Arabia: CITC, SASO; UAE: TRA, RoHS

China: CCC, SRRC, CECP; Taiwan: BSMI, 
NCC; ICASA; Saudi Arabia: CITC, SASO; 
UAE: TRA, RoHS

Full HDMI and USB compliance ✓ ✓ ✓

Accelerated life testing ✓ ✓ ✓

Conflict-free minerals and sourcing ✓ ✓ ✓

SMART Board® MX series

MX265 MX275 MX286

SMART Notebook basic version Included Included Included

SMART Learning Suite Bonus 1-year subscription Bonus 1-year subscription Bonus 1-year subscription

iQ apps and features SMART Notebook Player 
Customizable home screen 
Input preview 
Digital whiteboard 
Web browser 
Native screen sharing 
File and app libraries 
Over the air (OTA) updates

SMART Notebook Player 
Customizable home screen 
Input preview 
Digital whiteboard 
Web browser 
Native screen sharing 
File and app libraries 
Over the air (OTA) updates

SMART Notebook Player 
Customizable home screen 
Input preview 
Digital whiteboard 
Web browser 
Native screen sharing 
File and app libraries 
Over the air (OTA) updates

SMART OPS PC with Windows 10 Pro Optional Optional Optional

SMART Remote Management Optional Optional Optional

D I S P L AY

Screen size (diagonal) 65" 75" 86"

Resolution 4K Ultra HD (3840 × 2160) 4K Ultra HD (3840 × 2160) 4K Ultra HD (3840 × 2160)

Refresh rate 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Aspect ratio 16:9 16:9 16:9

Back lighting Direct LED (DLED) DLED DLED

LED lifespan Commercial-grade – 50,000 hours Commercial-grade – 50,000 hours Commercial-grade – 50,000 hours

LCD quality Grade A Grade A Grade A

Brightness ≥400 cd/m² ≥400 cd/m² ≥400 cd/m²

Response time 8 ms 8 ms 8 ms

Glass Fully heat-tempered, anti-glare Fully heat-tempered, anti-glare Fully heat-tempered, anti-glare

Ambient light sensor ✓ ✓ ✓
TO U C H A N D D I G ITA L I N K

Touch technology HyPr Touch™ with Advanced IR HyPr Touch with Advanced IR HyPr Touch with Advanced IR

Simultaneous Tool Differentiation ✓ ✓ ✓

Object awareness ✓ ✓ ✓

SMART Ink ✓ ✓ ✓

Silktouch ✓ ✓ ✓

Simultaneous touch points 20 – Windows & Mac 20 – Windows & Mac 20 – Windows & Mac

Tools included 2 pens 2 pens 2 pens

I Q E X P E R I E N C E

Operating system Android 8 Oreo Android 8 Oreo Android 8 Oreo

Processor Dual-core A73 +  
Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz

Dual-core A73 +  
Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz

Dual-core A73 +  
Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz

Memory 4 GB 4 GB 4 GB

Storage 32 GB 32 GB 32 GB

Wireless technology Bluetooth 4.2 
802.11A/B/G/N/Ac

Bluetooth 4.2 
802.11A/B/G/N/Ac

Bluetooth 4.2 
802.11A/B/G/N/Ac

CO N N E C TI V IT Y

Wired RJ45 (×2) 1000baseT RJ45 (×2) 1000baseT RJ45 (×2) 1000baseT

Wi-Fi IEEE 802.11A/B/G/N/Ac with 2 × 2 MIMO 
(both 2.4 and 5 GHz bands)

IEEE 802.11A/B/G/N/Ac with 2 × 2 MIMO 
(both 2.4 and 5 GHz bands)

IEEE 802.11A/B/G/N/Ac with 2 × 2 MIMO 
(both 2.4 and 5 GHz bands)

Bluetooth 4.0 dual mode (backwards compatible with 
Bluetooth 2.1 + EDR)

4.0 dual mode (backwards compatible with 
Bluetooth 2.1 + EDR)

4.0 dual mode (backwards compatible with 
Bluetooth 2.1 + EDR)

Remote control ✓ ✓ ✓
I N PUT S /O UTPUT S

Front control panel Power, home, input select, screen shade, 
freeze frame, volume 

Power, home, input select, screen shade, 
freeze frame, volume 

Power, home, input select, screen shade, 
freeze frame, volume 

Front connector panel HDMI in (HDCP 2.2), USB-A (×2), USB-B 
(touch)

HDMI in (HDCP 2.2), USB-A (×2), USB-B 
(touch)

HDMI in (HDCP 2.2), USB-A (×2), USB-B 
(touch)

Side connector panel HDMI 1.4 out (HDCP), HDMI in x2 (HDCP 
2.2), USB-B 3.0 x2 (touch)

HDMI 1.4 out (HDCP), HDMI in x2 (HDCP 
2.2), USB-B 3.0 x2 (touch)

HDMI 1.4 out (HDCP), HDMI in x2 (HDCP 
2.2), USB-B 3.0 x2 (touch)

Bottom connector panel USB-B 3.0 (touch), RS-232, RJ45, VGA,  
S/PDIF out, Stereo 3.5 mm in/out

USB-B 3.0 (touch), RS-232, RJ45, VGA,  
S/PDIF out, Stereo 3.5 mm in/out

USB-B 3.0 (touch), RS-232, RJ45, VGA,  
S/PDIF out, Stereo 3.5 mm in/out

OPS slot ✓ ✓ ✓

Speakers 15 W front-facing speakers (×2) 15 W front-facing speakers (×2) 15 W front-facing speakers (×2)

P OW E R

Power consumption (display only) <0.5 W standby, 109 W normal <0.5 W standby, 120 W normal <0.5 W standby, 189 W normal

ENERGY STAR certified ✓ ✓ ✓
I N S TA LL ATI O N

Dimensions 59 11/16" × 36 11/16" × 3 3/4"  
(151.6 cm × 93.2 cm × 9.5 cm)

68 13/16" × 42" × 4 1/4"  
(174.6 cm × 106.4 cm × 10.8 cm)

78 3/4" × 47 5/8" × 4 9/16"  
(200 cm × 121 cm × 11.6 cm)

Weight 102 lb. (46.1 kg) 142 lb. (64.3 kg) 181 lb. (82.3 kg)

VESA mounting points 600 mm × 400 mm 600 mm × 400 mm 700 mm × 400 mm

Wall mount bracket ✓ ✓ ✓
C E R TI F I C ATI O N A N D CO M P LI A N C E

U.S. / Canada UL, FCC, ISED, UL, CONEG Packaging, 
Proposition 65, Conflict Minerals, ENERGY 
STAR

UL, FCC, ISED, UL, CONEG Packaging, 
Proposition 65, Conflict Minerals, ENERGY 
STAR

UL, FCC, ISED, UL, CONEG Packaging, 
Proposition 65, Conflict Minerals, ENERGY 
STAR

EU / EEA / EFTA / EAEU CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Battery, 
WEEE, Packaging, EAC

CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Battery, 
WEEE, Packaging, EAC

CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Battery, 
WEEE, Packaging, EAC

Australia / New Zealand RCM RCM RCM

Other China: CCC, SRRC, CECP; Taiwan: BSMI, 
NCC; South Africa: NRCS, ICASA; Saudi 
Arabia: CITC, SASO; UAE: TRA, RoHS

China: CCC, SRRC, CECP; Taiwan: BSMI, 
NCC; South Africa: NRCS, ICASA; Saudi 
Arabia: CITC, SASO; UAE: TRA, RoHS

China: CCC, SRRC, CECP; Taiwan: BSMI, 
NCC; ICASA; Saudi Arabia: CITC, SASO; 
UAE: TRA, RoHS

Full HDMI and USB compliance ✓ ✓ ✓

Accelerated life testing ✓ ✓ ✓

Conflict-free minerals and sourcing ✓ ✓ ✓

NEEM CONTACT MET ONS OP
Bel 038 - 420 90 90 of mail naar sales@limid.nl

SMART

PARTNER

PLATINUM
limid.nl | smartboard.nl


