
SMART Board® 8000 series 
interactive flat panels 
Available with SMART kapp iQ™ functionality 
There is no richer way to create, share and interact with digital content in meeting rooms than with the           
SMART Board 8000 series. Loaded with SMART Meeting Pro™ software and available with our innovative new              
SMART kapp iQ functionality, it is the world’s most productive meeting room experience.

SMART  Display 2075®

Het SMART Board 2075 is een professioneel display dat ontworpen is voor iedere ruimte waar meer 

wordt geëist dan een standaard display. Het is het eerste display dat zowel bekabeld te gebruiken is 

en tevens draadloos projecteren van het scherm standaard heeft geïntegreerd, waardoor ook direct 

presenteren vanaf elk device mogelijk is.

De 4K Ultra HD resolutie voorziet de vergaderingen, presentaties en video’s van een geweldige 

beeldkwaliteit. Het display is beschikbaar in 75 inch en in de kleuren wit en zwart.

U maakt razendsnel verbinding vanaf ieder device en besturingssysteem (iOS (airplay), Android 

(chromecast) en Microsoft (miracast).)

Uw interesse gewekt? Kom deze en vele andere interactieve, innovatieve, oplossingen bekijken in 

onze inspiratieruimtes in Amsterdam, Houten of Zwolle. Maak nu een afspraak! 

Draadloos presenteren zonder gedoe!

mailto:info@limid.nl?subject=Afspraak maken&amp;body=Goedendag, Ik ben geïnteresseerd in Limids presentatie oplossingen. Zou u contact met mij kunnen opnemen voor een afspraak? Mijn telefoonnummer is:


Geef iedereen de kans om bij te dragen

Wanneer iedereen zijn bevindingen kan delen, ontstaan er sterkere ideeën. Projecteer het 
scherm van iOS-, Android- en Microsoft apparaten op het SMART Board met de revolutionaire, 
geïntegreerde functie om draadloos het scherm te delen. Schakel moeiteloos van een presentatie 
naar een vergadering of tussen verschillende sessies.

Het scherm is direct klaar voor gebruik: apps, kabels of extra hardware zijn niet nodig. Dankzij de 4K 
ultra HD resolutie zijn uw presentaties voorzien van een geweldige beeldkwaliteit.

BELANGRIJKE KENMERKEN 

DRAADLOOS SCHERM DELEN  
Aanwezigen kunnen laten zien wat op hun Android, 

iOS en Microsoft apparaten en laptops staat. Met een 

paar simpele aanrakingen kunnen ze de inhoud van 

hun apparaat op het grote scherm presenteren. 

INCLUSIEF SMART SOFTWARE 

Alle SMART Boards komen met een jaarabonnement 

op een uniek SMART software pakket. 

 

4K ULTRA HD RESOLUTIE  
SMART software, video’s, en een webbrowser. De 

briljante 4K resolutie zorgt dat wat je ook toont op het 

SMART display, het er fantastisch uit komt te zien.

DE BESTE KEUS VOOR UW RUIMTE 

Soms heeft u geen uitgebreid interactief display nodig 

voor uw ruimte, maar wilt u het scherm toch makkelijk 

kunnen besturen. Met het 2075 display krijgt u draadloos 

scherm delen en een 4K resolutie op een 75” scherm voor 

een uitstekende prijs. 
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Give everyone the chance to contribute
Wireless screen-sharing on the SMART Board 2000 series makes it easy for students and teachers 
to show whatever is on their Android, iOS and Microsoft devices, and laptops to the entire classroom. 
Even better, lessons and presentations look amazing in crisp, 4K Ultra HD resolution.

Authorized reseller: SMART Technologies
Toll free 1.800.260.9408 (U.S./Canada) 
or +1.403.228.5940 
smarttech.com

© 2017 SMART Technologies. All rights reserved. SMART Board, SMART Notebook, SMART lab, SMART response, SMART amp, Silktouch, SMART ink, smarttech, 
the SMART logo and all SMART taglines and product logos are trademarks or registered trademarks of SMART Technologies in the U.S. and/or other countries. 
All third-party product and company names are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners.

KEY FEATURES

• WIRELESS SCREEN-SHARING Students and teachers can 
show whatever is on their Android, iOS and Microsoft devices, 
and laptops on the display with a few easy taps.

• SMART LEARNING SUITE INCLUDED All SMART Boards 
come with a 1-year subscription to SMART Learning Suite’s 
interactive lessons, game-based activities, formative 
assessment, online co-creation and more. 

• MORE STUDENT ENGAGEMENT Students who are engaged 
learn more. The 2000 series gives every student a chance to 
contribute, which builds confidence.

• 4K ULTRA HD RESOLUTION SMART Notebook lessons. 
Videos. Web browsing. Brilliant 4K resolution ensures 
whatever you show on your 2000 series looks its best. 

• EASY TO AFFORD Sometimes you don’t need an interactive 
display for your lessons. With the 2000 series, you get 
wireless screen-sharing and 4K resolution on a 75” display 
at a great price.

Preferent leverancier: SMART Technologies
V.S./Canada: 1.866.518.6791 
of +1.403.228.5940
smarttech.com

SMART PARTNER LIMID BV
Ohmstraat 2
Postbus 85
8000 AB Zwolle

+31 38 420 90 90
www.limid.nl



Overzicht

Het SMART 2075 display is een 75” non-touch LED display dat draadloos projecteren van het scherm heeft 
geïntegreerd en iOS, Android en Microsoft apparaten ondersteunt.

Dit 4k ultra-HD display dient als een actieve samenwerkingshub tussen de verschillende apparaten van aanwezigen.
Het SMART Board 2075 display is een kosteneffectieve oplossing die u flexibiliteit biedt in de implementatie van 
technologie in uw ruimte voor volledige groepssamenwerking.

Alle afmetingen + 0,3 cm. Al het gewicht + 0,9 kg._ _

Afmetingen Gewicht

31,6 kg

Gewicht van de zending 
(inclusief pallet)

50 7/8" (129.2 cm)

47 7/8" (121.5 cm)
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(68.5 cm)
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Afmeting van de zending
(inclusief pallet)

186,4 cm x 125,1 cm x 29,3 cm
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Specifications

SMART Board 2075 display
Model SBD-2075

Overview

The SMART Board 2075 display is a 75" non-touch LED display with built-in screen sharing that supports iOS, Android and

Microsoft platforms.

The 4K ultra-high-definition display serves as an active collaboration hub between student and teacher devices to allow for

greater levels of student engagement. The SMART Board 2075 display is a cost-effective solution that offers educators

flexibility in their implementation of technology in classrooms for whole class and small group collaboration.

Dimensions and weights*

Dimensions

66 1/4" (168.4 cm)

65 1/16" (165.3 cm)
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3 5/8" 
(9.3 cm)

Weight

69 lb 11 oz (31.6 kg)

Shipping weight (including
pallet)

109 lb. 9 oz. (49.7 kg)

Shipping dimensions (including
pallet)

73 3/8" W × 49 1/4" H × 11 1/2" D

(186.4 cm × 125.1 cm × 29.3 cm)

*All dimensions ± 1/8" (0.3 cm). All weights ± 2 lb. (0.9 kg).

Afmetingen en gewicht
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Specificaties

SMART 2075 display
Model SBD-2075



SPECIFICATIES
SMART 2075 DISPLAY - MODEL SBD-2075

Hardware

Ethernet 10/100 Mbps LAN

Draadloos 802.11 a/b/g/n

Beeldverhouding 16:9

Optimale resolutie 3840 x 2160 bij 60 Hz

Contrast ratio (typisch)

450 cd/m2

Vernieuwings snelheid

Type

5000:1

Full array LED

60 Hz

Helderheid (typisch)

Scherm delen

Reactietijd

Kijkhoek 178º

6.5 ms

Speakers

Audio

Display

10 Watt geïntegreerde speakers (2 stuks)

Inclusief kabels 
en accessoires

Stroomkabel
Afstandbediening

Bevestigingsgaten Voor een standaard VESA® 600 mm x 400 mm bevestigingsplaat

Dual-band 2.4/5 Ghz

SPECIFICATIONS

SMART BOARD 2075 DISPLAY – MODEL SBD-2075

2 smarttech.com/kb/171147

Hardware

Screen sharing

Ethernet 10/100 Mbps LAN

Wireless 802.11 a/b/g/n

Dual-band 2.4/5 Ghz

Display

Aspect ratio 16:9

Optimal resolution 3840 × 2160 at 60 Hz

Contrast ratio

(typical)

5000:1

Brightness (typical) 450 cd/m²

Refresh rate 60 Hz

Display type Full array LED

Response time 6.5 ms

Viewing angle 178°

UHD upscaling Yes

Supported video

codecs

H.264, H.265, VP8, VP9

Audio

Speakers 10 W integrated speakers (×2)

Noise level <30 dBA

Included cables and
accessories

Country-specific power cable

Remote control

Mounting holes For a standard VESA 600 mm × 400 mm mounting plate

UHD upscaling

Ondersteunde video-
bestandsindeling

H.264, H.265, VP8, VP9

Ja

Geluidsniveau <30 dBA



Connectoren

Achterkant HDMI ingang (2 stuks)

VGA ingang 

Component (video)ingang

DisplayPort ingang

RCA audio ingang

RCA audio uitgang

Stereo 3.5 mm audio line ingang

RS-232 ingang

USB 2.0 A service port

USB 2.0 A HID om een toetsenbord en muis aan te sluiten tijdens de installatie.

Ethernet RJ45

Kamer computers en gast laptops

Een grafische kaart die een resolutie van 3840 x 2160 ondersteunt (bij 30 Hz) en dat 1GB 
(DDR 5) aan geheugen heeft.

4K UHD

Installatie benodigdheden

Kabel benodigdheden

HDMI HDMI 1.4 compliant of beter

Maximale lengte 7 m

SPECIFICATIES
SMART 2075 DISPLAY - MODEL SBD-2075

Zie de SMART Board 2000 series display handleidingDisplay

Mini-computers

Kleiner dan 25,4 cm x 25,4 cm x 5,1 cmAfmetingen

Gewicht 4,5 kg

Bevestiging VESA® 75 mm x 75 mm of 100 mm x 100 mm bevestigingsplaat

DisplayPort DisplayPort 1.2 compliant of beter

Maximale lengte 7 m



Aanschaf informatie

Ordernummer

SBD-2075 SMART Display 2075 met SMART software pakket

Garantie Drie jaar beperkte garantie van apparatuur

Certificering en wetgeving

Regelgevende certificering

Naleving van de milieuwetgeving

TUV Rheinland (U.S/Canada), FCC, IC, CE

EU REACH, RoHS, WEEE en Packaging

V.S. Packaging en Conflict Minerals

Optionele accessoires

WM-SBID-501 Vaste wandsteun voor SMART interactieve displays

SPECIFICATIES
SMART 2075 DISPLAY - MODEL SBD-2075

Opslag en operationele benodigdheden

Stroom benodigdheden 100V tot 240V Wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz 

Bedrijfstemperatuur

10–80% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensatieLuchtvochtigheid

-20–60°C

5ºC tot 35ºC 

Opslagtemperatuur

<0.3 Watt maxStandby modus

205 WattNormaal gebruik

Stroom consumptie

Belangrijk Als u kabels gebruikt die langer zijn dan deze maximale aangegeven lengtes kunnen onverwachte 
resultaten of een verslechterde beeldkwaliteit ontstaan. Zie de SMART installatie normen  voor een 
uitgebreide handleiding over kabels die het best geschikt zijn voor SMART hardware producten. 
(smarttech.com/kb/17035)

Eén jaar uitbreiding van de garantieEWY1-SBD-2075

Twee jaar uitbreiding van de garantieEWY2-SBD-2075

http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/en/support/other/smart_installationstandards_july2017.pdf

