Skolkampanj SMART Board iQ
SMART Board på nytt sätt
- lektionen kan starta direkt

SMART Board iQ är inte som
andra skärmar.

Allt i ett

SMART Board iQ har alla
funktioner du behöver.

Mjukvara + Hårdvara

Hållbar

framtidssäkrad
lösning

alla verktyg på
ett ställe
+

På ett ställe.
Alltid till hands.
Du når alla funktioner enkelt via
ikoner på skärmen utan att
behöva koppla in dator eller
andra apparater.

Aktivt pennfack

SMART Board iQ förstår om du vill skriva, sudda eller flytta utan att du behöver klicka
på ikoner. SMART Ink™, multitouch, stöd för gester och Object awareness™.

Alltid redo

SMART Board iQ slås på automatiskt när du går in i rummet och stängs av när du lämnar.

Optimerad

SMART Board iQ tillsammans med den världsledande mjukvarusviten SMART
Learning Suite är lärarens bästa undervisningsverktyg, för alla åldrar och ämnen.

Direktlänk till

•
•
•

digital whiteboard med flervägskollaboration
skärmspegling från alla enheter
webbläsare

•
•

SMART Notebook-lektioner**
anslutningsingångar till dator
och tillbehör

Köp 3 st

SMART Board iQ 6265HD, 65”

26 650 kr*/st

Totalt pris för 3-pack 79 950 kr* (89 970 kr)

**dela lektionerna till skärmen trådlöst från din dator

SMART Board — Sveriges mest köpta

— länkar samman elever, lärare och alla digitala enheter i och utanför klassrummet, läs hur:

Köp 3 st
SMART Board iQ MX

28 330 kr*/st

+

3-pack 65”
SMART Board iQ MX

3-pack 86”
SMART Board iQ MX

(ord markn.pris 92 970 kr)

(ord markn.pris 188 970 kr)

84 990 kr*

169 900 kr*

Komplettera med ett höj- och
sänkbart mobilt stativ:

3-pack 75”
SMART Board iQ MX

119 900 kr*

(ord markn.pris 128 970 kr)
* Priser ex moms, frakt, installation och kemikalieskatt. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. ©2019.

Kontakta Netsmart AB svensk distributör | www.smartboard.se | info@netmart.se | 010-150 06 00
Netsmart - leverantör till den svenska skolmarknaden sedan 2001

SMART Board tavlor - Sveriges mest köpta interaktiva tavla
Sveriges

populäraste
tavla är

Köp 3 st
SMART Board 885

18 630 kr*/st
Optimerad
för SMART
Learning
Suite

SMART Board 800
Den mest köpta och användarvänliga interaktiva skrivtavlan
SMART Board i 800-serien ihop med
mjukvarusviten SMART Learning Suite
är optimerade att fungera
tillsammans och ger den
bästa användarupplevelsen
för både lärare och elever.

3-pack 87” SMART Board 885

55 900 kr*

(ord markn.pris 65 970 kr)
Komplettera med:

Högtalare

3-pack 6 590 kr*

SMART Board M600

Köp 3 st
SMART Board M685

Dual touch, stöd för gester och pennhylla.
En kostnadseffektiv interaktiv tavla som
levereras med den världsledande mjukvarusviten SMART Learning Suite.

15 300 kr*/st

3-pack 87” SMART Board M685

45 900 kr*

(ord markn.pris 53 970 kr)
Komplettera med:

Högtalare

3-pack 6 590 kr*

SMART Board — Sveriges mest köpta

— länkar samman elever, lärare och alla digitala enheter i och utanför klassrummet, läs hur:

Trygg investering tillsammans med Netsmart AB
SMART Certifierad utbildning

SMARTKlubben

För att kunna använda SMART Board fullt
ut krävs utbildning. Vi på Netsmart har
utarbetat ett utbildningskoncept i flera steg som gör pedagogerna väl förtrogna med hur skolans/förskolans olika digitala verktyg
kan användas tillsammans samt möjlighet att bli SMART Coach
och SMART Diplomerad skola.

När du köper av en SMART ackrediterad återförsäljare ingår
medlemskap i användarföreningen SMARTKlubben där
pedagoger delar med sig av sina lektioner, övningar och
erfarenheter.

SMART ackrediterade återförsäljare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Netsmart AB är distributör för SMART i Sverige, med ett direkt
samarbete med tillverkaren SMART Technologies. Netsmart AB
har byggt upp ett rikstäckande nätverk av noga
PA
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utvalda återförsäljare som säkerställer att du som
™
kund får ett professionellt bemötande i alla led, från
valet av produkter och utbildning av pedagogerna till R
I
T- C
ERTIF
tekniskt stöd och support. SMART ackrediterade
återförsäljare erbjuder 5 års garanti på tavlor och 3
års garanti på SMART skärmar med möjlighet att köpa till 2 års
förlängning för totalt 5 års garanti.

Färdiga lektioner och övningar
Kom igång-filmer
Fördjupningsfilmer
Tips & trix
Pedagogisk support
Svenska gallerier
Showcaseskolor
Inspirationsträffar
Nätverksträffar
SMART Exemplary Educators

Utbildning

2000 kr rabatt
när du köper

SMART Board:

7 990 kr**

* Priser ex moms, frakt, installation och kemikalieskatt. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. **Ev moms och resekostnader tillkommer. ©2019
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