SMART Board® seria M700
SBM777V-43
SBM787
SBM794V-169
SBM797

PREZENTARE GENERALĂ

EXPERIENȚĂ INTERACTIVĂ

Whiteboard-urile interactive SMART Board® seria M700 sunt cu
montare pe perete și proiecție frontală.

Tehnologia tactilă

IR avansat cu Object Awareness™
(face distincție între stilou, deget,
radieră și palmă)

Asistență pentru atingere și
gesturi

Scrieți și ștergeți cerneala digitală

Aceste whiteboard-uri interactive vă permit să faceți tot ce ați putea
face pe computerul dumneavoastră atingând ecranul interactiv cu
degetul sau stiloul inclus: deschideți și închideți aplicații, navigați
prin fișiere, organizați întâlniri cu alții, creați documente noi sau
editați pe cele existente, vizitați site-uri web , redați videoclipuri și
multe altele. Când vă conectați whiteboard-ul la un computer și la
un proiector, imaginea computerului este afișată pe ecranul
interactiv. Puteți scrie peste orice aplicație cu cerneală digitală, apoi
puteți salva notele pentru referință și distribuire viitoare.
Tava pentru stilouri, inclusă în aceste modele se conectează la
whiteboard-ul interactiv. Folosiți butoanele de selectare a culorii
pentru a schimba culorile cernelii digitale. Caracteristicile de
evidențiere, ștergere fină, tastatură pe ecran, clic dreapta și
orientare sunt, de asemenea, accesibile cu butoanele de pe tava
stiloului.

Efectuați funcțiile mouse-ului
Folosiți gesturi1

Capabilități multitouch

Suport pentru până la 20 de
atingeri simultane și până la doi
utilizatori

Rezoluția digitalizării

Aproximativ 32.767 × 32.767

HARDWARE
Suprafața ecranului

Suprafață durabilă din oțel dur
Optimizat pentru proiecție
Compatibil cu markere de ștergere
uscată

Finisaj cadru

Alb

SOFTWARE
SMART Notebook® de bază

Inclus

SMART Ink® și SMART
Product Drivers

Inclus

SMART Learning Suite

Abonament bonus de 1 an

smarttech.com
smarttech.com/contact
© 2021 SMART Technologies ULC. Toate drepturile sunt rezervate. SMART Board, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, Object Awareness, smarttech,
sigla SMART și toate sloganurile SMART sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale SMART Technologies ULC în SUA și/sau în alte țări. Windows este fie o marcă
comercială înregistrată sau o marcă comercială a Microsoft Corporation în SUA și/sau în alte țări. Mac și macOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. Toate
produsele terțe și numele companiilor pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Acest produs și/sau utilizarea acestuia sunt acoperite de unul sau mai multe dintre următoarele
brevete din SUA: www.smarttech.com/patents. Modelele și specificațiile pot varia în funcție de regiune. Vă rugăm să contactați reprezentantul local pentru detalii. Conținutul poate fi
modificat fără notificare prealabilă. 24 iunie 2021.

1SMART Product Drivers trebuie să fie instalate pentru a activa toate

caracteristicele din software-ul SMART.

smarttech.com/ro/kb/171762
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SMART Board seria M700

CABLURI ȘI ACCESORII INCLUSE

Cantitate

Cablu USB de 5 m

1

Stilouri (pasive)

2

Poliță pentru creion

1

Cleme autoadezive pentru cabluri

5

Instrucțiuni de instalare ilustrate

1

Document de informații importante

1

CERTIFICARE ȘI CONFORMITATE 2
SUA / Canada

FCC, ISED, CONEG Packaging, Cal
Prop 65

EU / EEA / EFTA / UK

CE, UKCA, LVD, EMCD, REACH,
POP, RoHS, WEEE, Packaging

EAEU

EAC

INFORMAȚII DESPRE ACHIZIȚIE
NOTĂ
Nu este inclus nici un proiector digital în whiteboard-ul interactiv.
Pentru a profita de toate caracteristicile interactive, trebuie să
integrați whiteboard-ul interactiv cu un proiector digital.

Număr de comandă:
SBM777-43

Whiteboard interactiv SMART
Board M777-43 cu SMART
Learning Suite

Număr de comandă:
SBM787

Whiteboard interactiv SMART
Board M787 cu SMART Learning
Suite

Număr de comandă:
SBM794-169

Whiteboard interactiv SMART
Board M794-169 cu SMART
Learning Suite

Număr de comandă:
SBM797

Whiteboard interactiv SMART
Board M797 cu SMART Learning
Suite

CERINȚE COMPUTER
WINDOWS® ȘI MAC
Versiunea minimă a SMART 20 (inclusiv versiunea de bază a
Notebook
SMART Notebook)
Versiunea minimă a SMART 12.16
Product Drivers
Alte cerințe

Consultați software-ul SMART
Notebook 20 pentru Windows și
Mac

GARANȚIE
Garanție SMART

LINUX®
Versiunea minimă a SMART 11.1 pentru Linux
Notebook

Garanție limitată de trei ani pentru
echipamente (consultați
smarttech.com/warranty pentru
mai multe informații)

Versiunea minimă a SMART 12.17 (necesar pentru Ubuntu®
Product Drivers
20.04)
Alte cerințe

Consultați
smarttech.com/kb/171706

ALIMENTARE ȘI CONEXIUNE LA COMPUTER
Sursa de putere

Obține energie de la computer prin
cablul USB de pe computerele
Windows și Mac

Consum de energie

<2,5 W (500 mA la 5V)

Conexiune la computer

Conexiune USB de 12 Mbps (USB
2.0 cu viteză maximă)

CERINȚE DE STOCARE ȘI FUNCȚIONARE
Temperatura de funcționare 5°C până la 35°C
Temperatura de depozitare

-20°C până la 60°C

Umiditate

Umiditate de până la 80%, fără
condens

2Disponibilitatea produsului poate varia în funcție de regiune.

2Acest produs a primit certificări suplimentare care nu sunt enumerate aici.

smarttech.com/ro/kb/171762
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SMART Board seria M700

DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI
NOTĂ
Toate dimensiunile ± 0,3 cm. Toate greutățile ± 0,9 kg.

SBM777V-43
Dimensiuni

Zona de proiecție
156,5 cm × 117,4 cm

Raportul aspect
4:3

Greutate
13 kg

Dimensiuni de livrare pentru
whiteboard
175,9 cm × 137,7 cm × 10,3 cm

Greutate colet whiteboard
20 kg

Dimensiuni de livrare tavă stilou
81,1 cm × 16,7 cm × 9,5 cm

Greutatea de livrare a tăvii stiloului
1,3 kg

SBM787
Dimensiuni

Zona de proiecție
187,5 cm × 117,1 cm

Raportul aspect
16:10

Greutate
16 kg

Dimensiuni de livrare pentru
whiteboard
206,9 cm × 137,7 cm × 10,3 cm

Greutate colet whiteboard
23 kg

Dimensiuni de livrare tavă stilou
81,1 cm × 16,7 cm × 9,5 cm

Greutatea de livrare a tăvii stiloului
1,3 kg

smarttech.com/ro/kb/171762
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SMART Board seria M700

DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI (CONTINUARE)
NOTĂ
Toate dimensiunile ± 0,3 cm. Toate greutățile ± 0,9 kg.

SBM794V-169
Dimensiuni

Zona de proiecție
208,3 cm × 117,2 cm

Raportul aspect
16:9

Greutate
18 kg

Dimensiuni de livrare pentru
whiteboard
228,4 cm × 137,7 cm × 10,3 cm

Greutate colet whiteboard
27 kg

Dimensiuni de livrare tavă stilou
81,1 cm × 16,7 cm × 9,5 cm

Greutatea de livrare a tăvii stiloului
1,3 kg

SBM797
Dimensiuni

Zona de proiecție
209,5 cm × 129,6 cm

Raportul aspect
16:10

Greutate
23 kg

Dimensiuni de livrare pentru
whiteboard
228,4 cm × 151 cm × 10,3 cm

Greutate colet whiteboard
33 kg

Dimensiuni de livrare tavă stilou
81,1 cm × 16,7 cm × 9,5 cm

Greutatea de livrare a tăvii stiloului
1,3 kg

smarttech.com/ro/kb/171762
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