
Dotknięcie tablicy interaktywnej pozwala 
na sterowanie  aplikacjami komputerowymi 
– palec zastępuje komputerową mysz.
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tablica interaktywna

Efektywny proces aktywnego przyswajania wiedzy
Tablica interaktywna SMART Board ma dużą, interaktywną powierzchnię, za pomocą której nauczyciele oraz 
uczniowie mogą przeszukiwać zasoby sieciowe, przedstawiać prezentacje naukowe czy też odbyć wirtualną 
podróż. Pomaga ona budować motywację uczniów oraz ich osiągnięcia poprzez uczynienie z nauki opartej 
na poszukiwaniu odpowiedzi, niezwykłego dynamicznego doświadczenia.

Kluczem do tego wszystkiego jest dotyk. Wystarczy tylko dotknąć powierzchni z wybranym elementem 
menu czy ikoną. Do robienia notatek wystarczy pióro lub własny palec. Nie są potrzebne baterie ani żadne 
specjalne narzędzia, które byłyby zawodne lub mogą się zgubić.

Port dla dodatkowych urządzeń umożliwia podłączenie innych produktów SMART, takich jak przycisk 
SystemOn, dzięki czemu możesz rozbudowywać swoją bazę sprzętową stosownie do potrzeb.

Kontakt ze wszystkimi uczniami
Tablica interaktywna SMART Board zaspokaja wymagania związane zarówno z wizualnym jak i kinestetycz-
nym wariantem procesu uczenia się. Uczniowie widzą duże, kolorowe i dynamiczne obrazy, a także mogą 
wchodzić w �zyczne interakcje z materiałem poprzez przesuwanie liter, liczb, słów i obrazów za pomocą 
swoich rąk. Uczniowie o specjalnych potrzebach mogą łatwo zobaczyć i odczytać informacje - mogą dotykać 
powierzchni tablicy, chociaż nie mają dostatecznych umiejętności motorycznych, aby korzystać z kompute-
rowej myszy.

Dynamiczne przekazy dla całej grupy
W postaci tablicy interaktywnej nauczyciele dostają do rąk potężne narzędzie, dzięki któremu mogą skupić 
uwagę całej grupy uczących się. Lekcję można zaplanować i zapisać w komputerze przed przekazaniem jej 
uczniom. Oprogramowanie tablicy obejmuje specjalnie opracowany zestaw elementów gra�cznych oraz 
szablonów, które przydają się podczas nauki matematyki, literatury oraz innych dziedzin. Można opracować 
lekcję na papierze technicznym, nutowym czy na mapie Afryki. W klasie można zaangażować do pracy 
uczniów, dodawać uwagi i zapisywać wszystkie informacje krok po kroku. Dzięki tablicy interaktywnej SMART 
Board nauczyciel oszczędza czas i zwiększa szanse efektywnej nauki, i to w przypadku każdego z jego 
uczniów.
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Charakterystyka

System dotykowy – zapis, usuwanie i wypełnianie funkcji myszy za pomocą palca, pisaka lub gumki – żadne specjalne
narzędzia nie są już potrzebne.

Pojemnik na pisak – podniesienie lub gąbki z pojemnika powoduje automatyczne wykrycie rodzaju wybranego
narzędzia. Przyciski uruchamiają klawiaturę ekranową, funkcję kliknięcia prawym przyciskiem myszy oraz funkcję pomocy.

Cyfrowy Atrament – Pisanie atramentem cyfrowym na aplikacjach, stronach WWW i materiałach wizyjnych.

Funkcja zapisu – można zapisać swoją pracę w oprogramowaniu SMART Board jako zrzut z ekranu, który można
edytować lub też zapisać notatki bezpośrednio w kilku aplikacjach, włączając w to programy Microsoft PowerPoint, 
Word i Excel oraz oprogramowanie AutoCAD.

Trwała powierzchnia – twarda, pokryta poliestrem powierzchnia jest odporna na rozdarcia, dostosowana do projekcji,
nadaje się do stosowania markerów ścieranych na sucho i można ją łatwo oczyścić specjalnym środkiem.

Różnej wielkości tablice – dostępne w trzech wielkościach standardowych i dwóch wielkościach panoramicznych (16 : 9).

Listwa do mocowania na ścianie – możliwość zainstalowania tablicy interaktywnej SMART Board w sposób prosty 
i bezpieczny.

Kabel USB – połączenie tablicy interaktywnej SMART Board z komputerem.

Port dla dodatkowych urządzeń – Dodanie przyszłych aktualizacji osprzętowych, takich jak przycisk
sterowania projektorem.

Gwarancja – Pięć lat po zarejestrowaniu produktu, dwa lata standardowo.

Wyposażenie opcjonalne

Podstawa jezdna – przenośny stojak o regulowanej wysokości wyposażony w solidne i bezpieczne
wsporniki.

Głośniki USB – system dwóch 15-watowych głośników stereo ze wzmacniaczem i 2-portowym rozdzielnikiem USB 
który można przymocować do tablicy lub zainstalować na ścianie.

Wymiary

Efektywna wielkość tablicy

Format 16 : 9
Model powierzchnia (przekątna)

94" (238,8 cm) 
87" (221,0 cm)

Format  4 : 3
Model powierzchnia (przekątna)

77" (195,6 cm)  
64" (162,6 cm) 
48" (121,9 cm)

Funkcje

Ekran dotykowy

Port dla dodatkowych urządzeń

Pisak

Gąbka

Klawiatura ekranowa
i prawy przycisk myszy

Pojemnik na pisak

Złącze USB

Firma SMART ma w swojej ofercie najbardziej
przejrzysty i najlepiej dopasowany zestaw
wyjątkowych aplikacji dla nauczycieli
pomagających w przygotowaniu 
i prowadzeniu lekcji

Program SMART Notebook

Program Notebook to narzędzie do tworzenia oraz prowadzenia 
interesujących i angażujących lekcji o wszelkiej tematyce 
na wszystkich poziomach nauczania.

Tworzenie atrakcyjnych lekcji przy pomocy galerii programu 
Notebook zawierających tysiące interesujących i związanych
z programem nauczania ilustracji, plików wideo i innych 
materiałów lekcyjnych.

Zapisywanie plików w różnych formatach 
i przesyłanie ich uczniom

Pisanie po odtwarzanych lub zatrzymanych �lmach
oraz rejestracja w formacie wideo wszystkich czynności 
wykonywanych na tablicy

Program SMART Learning Marketplace

Program  SMART Learning Marketplace stworzony w porozumieniu
 z Global Grid for Learning i wydawnictwem Cambridge
 University to płatny serwis umożliwiający znalezienie cyfrowych
zasobów, które można wykorzystywać w czasie lekcji.

Dostęp do ponad miliona obrazów, plików wideo 
i audio oraz innych materiałów z udostępnionymi 
prawami autorskimi

Wyszukiwanie bezpośrednio z programu Notebook 
lub z portalu wyszukiwania on-line

Możliwość korzystania z profesjonalnych materiałów
pochodzących z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł

Zasoby uzupełniające

Program SMART Exchange 
Dostęp do otwartej społeczności sieciowej zajmującej się 
i wykorzystującej najnowocześniejsze technologie.

Tytuły akredytowane przez �rmę SMART
Żeby zapewnić dostęp do właściwych materiałów multimedialnych
i aplikacji, które współpracują z interaktywną tablicą SMART Board 
i programem Notebook, �rma SMART obejmuje wybrane aplikacje
programem Software Accreditation.

Dodatkowe informacje na temat tych zasobów
można znaleźć na stronie:
www.education.smarttech.com
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© 2008 SMART Technologies ULC.. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMART Board, Notebook, smarttech,i logo SMART są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi
znakami handlowymi SMART Technologies  ULC  w USA i/lub innych państwach.  Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów oraz logo są znakami
handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli.
Wygląd i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień.
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SMART Technologies
Bezpłatna infolinia 1.888.42.SMART (USA/Kanada)

lub +1.403.245.0333

Autoryzowany przedstawiciel handlowy SMART
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Image Recording Solutions Sp. z o.o.
ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa
tel. +48 (22) 752 27 88-96, 849 32 31, 841 43 22
fax +48 (22) 752 27 97
www.irs.com.pl


	SBiWFactsheet_A4_PL.pdf
	SBiWFactsheet_A4_IRS_PL.pdf

