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Monitor interaktywny SMART
GX165
Cena brutto

7 000,00 zł

Cena netto

7 000,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

BID-GX165

Podana cena dotyczy

zakupu z 0% VAT - dla placówek
oświatowych.

Opis produktu
Podana cena dotyczy zakupu z 0% VAT - dla edukacji

Monitory dotykowe SMART Board serii GX to nowość wprowadzona na rynek w 2021 roku.
Wszystko, co niezbędne w dobrej cenie! to najlepsza charakterystyka tych interaktywnych urządzeń, wyposażonych
w zaawansowane narzędzia dydaktyczne potrzebne do parcy nauczyciela oraz prostą i intuicyjną obsługę.
Monitory interaktywne SMART Board uruchamiają się od razu po naciśnięciu przycisku, a kluczowe programy takie jak tablica
szkolna i przeglądarka internetowa są natychmiast gotowe do pracy.
Monitory SMART Board GX to dobry wybór, aby wyposażyć szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne w budżetowe
rozwiązania wysokiej jakości.

Podstawowe parametry
Dla edukacji zakup z 0% VAT
Przekątna obrazu - 65 cali
System operacyjny - Android ™ 8 Oreo
Rozdzielczość - 4K Ultra HD (3840 × 2160)
Oprogramowanie edukacyjne SMART Learning Suite Standard
Ilość obsługiwanych jednocześnie punktów dotyku - 20 (Winows i Mac)
3 lata gwarancji

Dostępne rozmiary:
przekątna 65 cali
przekątna 75 cali
przekątna 86 cali

20 punktów dotyku
Powierzchnia dotykowa monitora serii GX rozróżnia 20 punktów interakcji jednocześnie, co umożliwia użytkownikom intuicyjne
pisanie i wymazywanie notatek dłonią lub pisakiem, bez przełączania dodatkowych opcji (dzięki funkcji Object Awareness).
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Pracuj także bez komputera
Urządzenie wyposażone jest w system operacyjny Android wersji 8.0, 3 GB pamięci podręcznej i 32 GB na aplikacje i dane,
dzięki czemu nauczyciel może swobodnie korzystać ze stron internetowych i tablicy, oraz udostępniać ekran bez
zewnętrznego komputera.

Aplikacja SMART Ink
Po podłączeniu komputera ze sterownikami SMART, można korzystać z aplikacji SMART Ink, która pozwala nanosić notatki na
dowolnym oknie otwartym na komputerze, w tym na filmie w odtwarzaczu multimedialnym lub na kanale YouTube.
Ponadto można dokonywać adnotacji w programach MS PowerPoint, MS Word i MS Excel. Dodatkowo możliwe jest pisanie i
zapisywanie notatek w plikach PDF.

Angażuj uczniów do współpracy
Uczniowie mogą dzielić się swoimi pomysłami z całą klasą. Monitor SMART Board GX możesz podłączyć do czterech urządzeń
uczniów, np. smartfonów czy tabletów.
Nauczyciel nadal nadzoruje zajęcia, dzięki funkcji touchback na komputerach z systemem Windows i Mac.

Monitor do pracy stacjonarnej i zdalnej
Monitory SMART współpracują z kamerami internetowymi zgodnymi z UVC, aplikacjami Zoom, Google Meet™, Microsoft
Teams™ i innymi. Zachęcanie do uczestnictwa w lekcjach podczas współdzielenia ekranów w tych aplikacjach pomaga
przyciągnąć uwagę uczniów, również podczas nauczania zdalnego.
Dzięki funkcjom takim jak nieskończone klonowanie, edycja tekstu i obiekty 3D oraz narzędziom specyficznym dla danego
przedmiotu, takim jak kreatywne pióra, edytor równań, narzędzia matematyczne i inne, nauczyciele mogą dodać
interaktywność i zwiększyć zaangażowanie uczniów na każdym przedmiocie.

Darmowa biblioteka dla nauczycieli
Z monitorem SMART zyskujesz darmowy dostęp do tysięcy gier, zajęć i planów lekcji stworzonych przez nauczycieli (SMART
Exchange®) z możliwością wyszukiwania według przedmiotu, klasy i standardów edukacyjnych.
Wersja podstawowa SMART Notebook - w zestawie
Oprogramowanie edukacyjne SMART Learning Suite Standard - w zestawie
Aplikacja SMART Ink® - w zestawie
Aplikacje i funkcje SMART iQ (praca bez podłączonego komputera)
konfigurowalny ekran główny
podgląd wejść wideo na żywo
biała tablica cyfrowa
przeglądarka internetowa
widżety
szablony
udostępnianie ekranu w oparciu o aplikacje
biblioteki plików i aplikacji
automatyczne aktualizacje OTA
SMART OPS PC z Windows 10 Pro - opcjonalny
SMART Chromebox - opcjonalny
SMART Remote Management - opcjonalny
Rozmiary ekranu (przekątna) - 65"
Rozdzielczość - 4K Ultra HD (3840 × 2160)
Częstotliwość odświeżania - 60 Hz
Długość życia - 50 000 godzin
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Jakość - LCD klasa A
Jasność - 400 cd / m²
Czas odpowiedzi - 8 ms
Szkło - ochronne hartowane, antyrefleksyjna
Czujniki - natężenia światła otoczenia
Głośniki - przednie głośniki 15 W (× 2)
Pilot - w zestawie
Technologia - dotykowa zaawansowana podczerwień
ToolSense ™ - nie
Jednoczesne rozróżnianie wielu narzędzi jednocześnie - nie
Object awareness™ (pisakiem piszemy, palcem sterujemy pracą urzązenia, ręką ścieramy) - tak
Pen ID ™ (rozpoznawanie poszczególnych pisaków np. możliwość pisania dwoma i więcej kolorami) - nie
Silktouch ™ (wyjątkowa gładkość ekranu powodująca lekkość i płynność pisania) - tak
Czułość na nacisk (grupość kreski zależy od siły nacisku pisaka) - nie
True palm rejection (opieranie nadgarstka lub dłoni na ekranie podczas pisanie nie ma ubocznych efektów na ten
proces) - nie
Ilość obsługiwanych jednocześnie punktów dotyku - 20 - Windows® i Mac®
Typ półki na pióra - magnetyczny
System operacyjny - Android ™ 8 Oreo
Pamięć operacyjna - 3 GB
Pamięć - 32 GB
Przewodowy - RJ45 (× 2) 1000baseT
Wi-Fi - IEEE 802.11a / b / g / n / ac z 2 × 2 MIMO (zarówno pasma 2,4, jak i 5 GHz)
Bluetooth - 4.2 podwójny tryb
Przedni panel kontrolny - zasilanie, dom, głośność, ustawienia/stopklatka, powrót
Przedni panel połączeniowy / panel kontrolny wygodny - HDMI 2.0 in (HDCP 1.4 i 2.2), USB-B (dotyk), USB-A, USB-A
3.0, USB-C
Panele złączy - HDMI 2.0 in (×2) (HDCP 1.4 i 2.2), HDMI 2.0 out (HDCP 2.2), USB-A 2.0 (×2), USB-B 2.0, Display Port in,
VGA in, YPbPr 3.5 mm in, AV 3.5 mm in, Stereo 3.5 mm in/out, S/PDIF out, RS-232 in, RJ45 (×2)
Porty modułu SMART iQ - nie dotyczy
Gniazdo OPS - wolne
Punkty montażowe VESA - tak
Punkt montażu Mini-VESA dla NUC - nie dotyczy
Uchwyt ścienny dołączony - opcja
U.S. / Canada - FCC, ISED, UL, CONEG Packaging, California Prop 65, Conflict Minerals, ENERGY STAR
EU / EEA / EFTA / EAEU - CE – LVD, RED, REACH, RoHS, Battery, POP, WEEE, Packaging
Australia / Nowa Zelandia - RCM
Pełna zgodność z HDMI i USB - tak
Gwarancja producenta - 3 lata

Cechy produktu
Producent
Technologia
Rozdzielczość
Jasność
Wymiary tablicy
Waga
Gwarancja

SMART Technologies
LCD
4K Ultra HD (3840 × 2160)
400 cd / m²
90,1 cm x 150,6 cm
42 kg
3 lata
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Kołodziej
Dyrektor Handlowy
malgorzata.kolodziej@epax.pl
tel. 533 331 456
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