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serija
M600Interaktivne

table



Serija M600
V Sloveniji najbolj priljubljen in 
prodajan model interaktivne 
table sedaj z dvojnim 
dotikom.

Serija SMART Board M600 je plod 
nadaljnjega razvoja klasične 600 
serije in z možnostjo hkratne uporabe 
dveh uporabnikov omogoča še več 
sodelovalnega učenja.
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Možnost dvojnega dotika
in svobodne interakcije
DViT tehnologija omogoča takojšnje 
delo dvema uporabnikoma. Uporabnika 
lahko tako hkrati pišeta, brišeta, 
rešujeta naloge in urejata ter premikata 
predmete na površini interaktivne table. 

Dotik in kretnje
Omogoča enostavno pisanje, brisanje 
in opravljanje funkcije miške s prstom 
ali pisalo. Prepoznavanje osnovnih gest, 
kot so “potiskanje predmetov”, vrtenje 
in povečevanje predmetov omogoča 
naravno in intuitivno interakcijo 
uporabnika z vsebino.

Intuitivna polička za pisala
Enostavna in napredna polička za pisala 
omogoča, da z le enim klikom izberete 
barvo pisave. Napredna tehnologija 
DViT bo samodejno zaznala vaš dotik 
prsta kot miško, kljub temu, da boste v 
roki držali pisalo. Na polički enostavno 
prikličete brisalko, tipkovnico, desni 
miškin klik in pomoč. 

SMART Ink™
Digitalno črnilo SMART Ink omogoča 
pisanje čez aplikacije, spletne strani 
in video posnetke. Integracija z 
Microsoftovimi programi prinaša 
dodatno prednost pri uporabi že 
obstoječih učnih gradiv.

SMART Notebook 11
Priložena programska oprema 
SMART Notebook 11 je prilagojena 
in pripravljena tako, da vzpodbuja 
sodelovalno učenje. SMART z nenehnim 
razvojem programske opreme postavlja 
standarde na področju programske 
opreme za šolstvo. Ustvarjanje, izvajanje 
in upravljanje interaktivnih učnih gradiv 
postane enostavno. Tako postane  
učiteljeva skrb le podajanje znanja in 
izkušenj učencem in ne ukvarjanje s 
programsko opremo.

2 različna modela

77” SMART Board M680
Diagonala - 77” oz. 195,6 cm

87” SMART Board M685
Diagonala - 87” oz. 221 cm
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Da bo zadovoljstvo uporabnikov še večje, vam SMART priporoča 
interaktivni sistem, ki povezuje uporabnikov računalnik, interaktivno 
tablo in projektor.  Sistem vključuje tudi posebno izvedbo intuitivne 
poličke, s katero lahko na enem mestu upravljate tablo, projektor in 
zvočnike.

Interaktivni sistem SMART Board M600i
Sistem lahko sestavljata dva modela projektorja SMART UF70/W in 
UX80. Za interaktivno tablo SMART Board M680 (4:3 zaslon) ponujamo 
projektor SMART UF70. Za širokozaslonsko interaktivno tablo M685 
(16:10) priporočamo projektor SMART UX80 ali SMART UF70W.

Interaktivni sistem SMART M600 po vaši meri

Projektor SMART UF70 Projektor SMART UX80

Intuitivna polička
za pisala Zvočninški

sistem SBA-L


