Teknik så intuitiv att alla kan använda den

SMART Board® Pro
6000-serien

Inga kablar. Ingen uppstartstid. Så enkel att alla kan använda den. SMART Board Pro sätter mötets innehåll
i fokus vilket leder till snabbare och väl underbyggda beslut. Alla funktioner finns inbyggda i skärmen,
digital whiteboard med flervägskommunikation, webbläsare och skärmspegling.

Simultaneous Tool Differentiation
Ingen uppstartstid
Object Awareness™
SMART Ink™

SMART Board Pro stödjer alla mötesformer
Från presentationer och brainstormingmöten till det mer avancerade kollaborativa distansmötet, SMART Board
Pro stödjer alla mötesformer. Växla mellan den digitala whiteboarden med flervägskollaboration, webbläsaren
och skärmdelningen med ett klick. Lyft en penna och notera på alla ytor. Flytta med fingret, sudda med handen.
Spara och dela. SMART Board Pro är ett framtidssäkrat mötesverktyg som kan växa med företagets vision om
digitala arbetsformer.

Funktioner:
-

DViT® Touch-teknik

-

-

Aktivt pennfack med två pennor i olika färger - känner
av vilken färg du vill använda när du lyfter pennan, du
behöver inte klicka på ikoner för att skriva, flytta, sudda.

Multitouch för flera användare samtidigt på både
Windows ® och Mac®.

-

4K Ultra HD SMART Board Pro är en LED-skärm med
utmärkt Ultra HD 4K-upplösning.

-

Integration med personliga enheter, datorer,
chromebooks, surfplattor och telefoner via SMART
mjukvara.

-

SilkTouch™ - ger en bekväm, matt yta.

-

Pen ID™ flera personer kan arbeta med olika pennfärger
samtidigt.

-

Object awareness™ - du skriver med pennan, flyttar det
du skrivit med fingret och suddar med handflatan.

-

Simultaneous tool differentiation - flera personer kan
arbeta med olika verktyg samtidigt på skärmen.

-

Byt källa via knappar på skärmen

-

Konfliktfria mineraler och material

-

SMART ink™ - anteckna på alla ytor, webbsidor, videor,
PDF och Microsoft Office® filer med det digitala bläcket
SMART Ink. Spara anteckningarna i nästan alla olika
filformat.

-

Storlekar - finns i storlekarna 65” och 75”

-

Närvarosensor gör att SMART Board Pro slås på
automatiskt när du stiger in i rummet och stängs av när
du lämnar.

-

-

Inbyggd webbläsare

SMART Meeting Pro mjukvara erbjuder kraftfulla
interaktiva verktyg för effektiva möten med en
obegränsad arbetsyta att samla och behandla stora
mängder information på ett och samma ställe.

-

Inbyggd skärmdelning - Android® (Google Cast), iOS®
(AirPlay) and Windows® (Miracast)

-

Åtkomst till SMART mjukvara, innehåll och
applikationer via ett knapptryck.

ENERGY STAR® - energisnål med liten 		
klimatpåverkan och låg ägandekostnad

Mer om
SMART Board Pro:
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