SMART Board® med iQ MX serien
Alle SMART Board med iQ leveres med den samme iQ-modulen og med kjente
differensiatorer som berøringsgjennkjenning, aktive penner, SMART INK og SMART
Learning Suite. Med MX-serien så har SMART en komplett skjermløsning til en pris som
gjør at flere skoler vil gjøre et SMART valg. MX-serien er etter vår mening det soleklare
alternativet til en skole med et stramt budsjett.
1-årig

lisens inkludert.

Eksklusiv iQ
teknologi
Tilgjengelig i
65", 75"
og 86" tommer

iQ modulen sørger for at alt er et touch unna.
SMART Board med iQ lar deg med et touch skifte fra digital tavle som kan deles med elevenes enhet, til å vise
en Notebookfil til å benytte læringsressurser på internett. Skjermen speiler alle enheter rett ut av boksen uten å
installere eller benytte ekstra utstyr. Det er ikke bare en passiv skjerm med 4K bilde og god lyd, men en komplett
løsning for interaktivitet i klasserommet for skoier på stramt budsjett.

Funksjoner
SMART Learning Suite programvaren
SMART har samlet verdens beste programvare innen
utdanning på ett sted med Notebook i spissen. Alt du
trenger for å stimulere økt læringsutbytte! Nyhet i 2018
er at Notebook nå er tilgjengelig som onlineversjon!
Lag og send utdanningsopplegg i nettleseren og send
direkte til skjermen - ingen bruk av PC.
Skjermdeling
Speil a iOS (AirPlay), Android (Google Cast) og
Microsoft (Miracast) enheter ved hjelp av
iQ-modulen i skjermen.
Nettleser
Surf på nettsider og se videoer på Youtube med
skjermens integrerte nettleser
Digital whiteboard
Plukk opp en penn og start å skriv på den digitale tavlen. Del
alt du skriver med opp til 250 enheter, elevene kanskrive
tilbake, alt i sanntid. Når sesjonen er ferdig er det enkelt å dele
tavlenotatene som pdf.

Fleksibel tilkobling
Koble til eksterne kilder med HDMI, VGA, USB utganger
enkelt tilgjengelig på fremsiden.
Objektgjennkjenning™ Du forstår med en gang hvordan du
bruker tavlen. Objektgjenkjenningsteknologien forstår om du
bruker en finger (touch), penn (skrive) eller håndflate (viske).
SMART ink™ Lar deg skrive på websider, videoer, PDFer og
Microsoft Office-filer, og lagrer notatene dine i enhver filtype.
Silktouch™ Nøyaktig og responsive touch opplevelse fra
hjørne til hjørne. Fingeren glir uanstrengt over overflaten,
noe som gir timesvis med sømløs og komfortabel bruk.
Ambient lyssensor
Justerer lysstyrken basert på hvor mørkt det er i rommet for
en alltid behagelig opplevelse.
10 multi-touch
Med 10 multi-touch punkter vil flere elever kunne jobbe på
skjermen samtidig.
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