SMART Board®
MX serie
SMART
Board®
MX
series
Interactiviteitshub
Hubs of interactivity

Digitaal whiteboard met een ingebouwde Chromium™ webbrowser. Makkelijk
Digital
whiteboard.
Chromium™
browser.
screenDe
sharing.
SMART
draadloos
presenteren
met de web
Scherm
delenEasy
applicatie.
SMART
BoardBoard
MX MX
series
has all
thewat
essentials
needom
to bring
the devices
love
into any
serie heeft
alles
lerareneducators
nodig hebben,
de apparaten
vanstudents
leerlingen
mee
learning
environment.
MX series offers
great
value
forklaar
schools
need die
an interactive
te laten doen
in de leeromgeving.
De MX
serie
staat
voorthat
scholen
een
display
on a tight budget.
budgetvriendelijke
alleskunner nodig hebben.
subscription
One-year
Inclusief een jaarabonnement op de
SMART included.
Learning Suite.

Exclusive
iQ
Exclusieve iQ
technology
technologie

Available in

Verkrijgbaar in
65", 75"
deand
volgende
maten:
86" sizes
65”, 75” en 86”

Alles-in-één iQ technologie: alleen bij SMART Boards.
Het SMART Board’s ingebouwde iQ technologie zorgt ervoor dat alles wat leraren nodig hebben op
één plek te bereiken is, met maar één druk op de knop. Geen kabels, geen gedoe. De ingebouwde
computer biedt met slechts één aanraking toegang tot de robuuste SMART Learning Suite programma’s
voor interactieve lessen, spelgeoriënteerde leersoftware en online samenwerken. U kunt ook snel bij de
ingebouwde webbrowser en makkelijk draadloos presenteren met Scherm delen naar het SMART Board.

Kenmerken
De SMART Learning Suite combineert samenwerken,
lesgeven, beoordeling en spelgeoriënteerde leersoftware
tot één ultiem educatief pakket. Het verbindt leerlingen,
leraren en apparaten om lessen om te toveren tot
verrijkende leerervaringen.
Draadloos Scherm delen
Laat alles draadloos op het scherm zien vanaf een Android®
(Google Cast), iOS® (AirPlay) en Windows® (Miracast)
apparaat - zonder dat u kabels hoeft aan te sluiten of apps
moet installeren.
Webbrowser
Surf naar websites en YouTube video’s met de ingebouwde
Chromium webbrowser.
Digitaal whiteboard
Pak een van de twee pennen van de magnetische
pennenbak en start met schrijven op het panoramische
oppervlakte. Deel alles wat u schrijft met 250 apparaten
die zich overal kunnen bevinden - verbonden leerlingen
kunnen ook op het scherm schrijven. Als u klaar bent, slaat
u de notities gemakkelijk op en stuurt u ze naar leerlingen
als een pdf bestand.
Flexibele connectiviteitspaneel
Sluit computers en USB-sticks aan op de HDMI, VGA en
USB multimedia poorten. Met het connectiviteitspaneel aan
de voorkant kunt u snel belangrijke apparatuur aansluiten.
Kwaliteit
De levensduur van dit interactieve displays is 50.000 uur.
De SMART’s Versnelde Levensduur Test zorgt voor
minder storingen en een langere levensduur.
4K Ultra HD resolutie maakt elke les kristalhelder, zodat
leerlingen vanaf elke plek in het klaslokaal goed mee
kunnen kijken.
Object bewustzijn™ technologie weet dat vingers
selecteren, pennen schrijven en handpalmen wissen
zonder dat u die functies in een menu hoeft te kiezen.
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Tegelijkertijd werken laat meerdere studenten
tegelijkertijd de pennen, gum en hun vingertoppen
gebruiken. Daardoor staat het studenten vrij om samen te
te werken of afzonderlijk antwoorden in te vullen.
SMART Inkt™ stelt u in staat om over websites, video’s, PDFen Microsoft Office bestanden te schrijven en het is mogelijk
om uw notities op te slaan als bijna elk bestandstype.
Silktouch™ technologie
De meest nauwkeurige, natuurlijke en responsieve
aanraakervaring tot in de hoeken van het bord. Vingers
glijden moeiteloos over het oppervlakte voor uren
probleemloos, comfortabel gebruik.
10 gelijktijdige aanraakpunten
Met 10 gelijktijdige aanraakpunten op Windows kunnen
meerdere leerlingen tegelijk gebaren gebruiken zoals
zoomen, draaien en spiegelen. Door de natuurlijke
leerervaring ontwikkelen leerlingen zonder het te beseffen
essentiële samenwerkingsvaardigheden, waar ze hun
leven lang profijt van zullen hebben.
Helderheidssensor
Het scherm past zich automatisch aan aan de belichting in
de ruimte.
Bevestigingshaken die speciaal voor de MX gemaakt zijn,
zorgen voor een snellere istallatie.
ENERGY STAR® certificaat van de 65” MX serie
zorgt voor zuinig energieverbruik, waardoor totale
eigendomskosten lager zijn.

SMART Boards hebben veel veiligheids-,
regelgevende en mileucertificaten ontvangen.
Goed voor de gemoedsrust, om te weten dat de MX
aan wettelijke regels voldoet!
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