Sveriges mest köpta SMART Board iQ

SMART Board® iQ
6000-serien
SMART Board iQ är inte som andra skärmar. SMART Board iQ har alla funktioner du
behöver i din undervisning. På ett ställe. Alltid till hands. Du når ditt innehåll enkelt via
ikoner på skärmen utan att behöva koppla in dator eller andra apparater.
Sveriges mest köpta SMART Board skärm speciellt framtagen för lärare och elever,
fungerar mycket väl tillsammans med mjukvarusviten SMART Learning Suite och de
inbyggda pedagogiska apparna.

Använd olika verktyg samtidigt
Ingen uppstartstid
Object Awareness™
SMART Ink™

Närvarosensor
sparar energi

30%

lägre energiförbrukning*

Konfliktfria
mineraler
och
material

SMART Board iQ - plattformen för all digital undervisning
SMART Board iQ är speciellt framtagen för lärare och elever och optimerad att användas tillsammans med
mjukvarusviten SMART Learning Suite som på olika sätt binder samman elever, lärare, föräldrar och alla olika
digitala verktyg i och utanför klassrummet till en pedagogisk helhet.
Utan att koppla in dator eller andra apparater kan du skriva på den digitala whiteboarden, dela whiteboarden och
låta dina elever tillföra idéer från sina digitala enheter, du kan söka på internet, skärmspegla innehåll från vilken
digital enhet som helst, visa och arbeta i SMART Notebook, SMART lab, SMART response och SMART amp.

Funktioner:
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.

-

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

-

SMART ink™ - anteckna på alla ytor med
det digitala bläcket SMART Ink.

-

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

-

-

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

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

-

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

-

En närvarosensorer gör att SMART Board
iQ slås på automatiskt när du stiger in i
rummet och stängs av när du lämnar.

-

Fler funktioner:
-

Inbyggd webbläsare

-

Byt källa via knappar på skärmen.

-

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

-

Touchteknik - DViT® Touch.

-

Konfliktfria mineraler och material

-

Åtkomst till SMART mjukvara, innehåll och
applikationer via ikoner på touchskärmen.

-

-

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

-

LED-skärmens livslängd - 50 000 timmar.

-

SilkTouch™ - ger en bekväm, matt yta.

-

Storlekar - finns i storlekarna 65” och 75”.

ENERGY STAR® - energisnål med liten 		
klimatpåverkan och låg ägandekostnad (65”).
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