
INTERAKTIVNÍ TABULE 
SMART Board řady 800

SMART Board se stal symbolem změny způsobu výuky. Propojením s počítačem a internetem přibližuje 
způsob výuky potřebám dnešních žáků a studentů a zároveň je dokáže velice dobře zapojit do samotné 
výuky. Budoucnost je v intuitivním multidotykovém řešení a ovládání gesty – a nové SMART Boardy 
řady 800 již toto umí!

Multidotyk – objevte nové možnosti interaktivní spolupráce
SMART Board řady 800 vám rozšíří varianty interaktivních cvičení. Dva žáci 
zároveň mohou na ploše SMART Boardu přesouvat, psát či kreslit zároveň bez 
jakýchkoliv omezení, speciálních nástrojů či “přepínání”. Aktivita nemusí být 
stejná, zatímco jeden píše, druhý může třídit objekty. Jednoduše stačí 
přijít a začít.    

Stačí gesto 
Žáci a studenti 21. století jsou digitální generace. Vyrůstají ve světě multimédií 
a nejnovějších mobilů, iPodů a dalších technologií. Od moderních školních pomůcek pak 
očekávají obdobné možnosti. Nové SMART Boardy jim je poskytují – jednoduše pouhým 
gestem mohou odsouvat objekty, otáčet je, zvětšovat či zmenšovat… Ovládání je nyní 
zcela intuitivní a přirozené. A hodiny jsou ještě více interaktivní a dynamické. 

Chytrý dotyk
SMART, chytrá tabule, automaticky pozná, zda chcete psát, pohybovat objekty, 
nebo mazat. Žádné složité přepínání, klikání, výměna nástrojů.  Práce se SMART 
Boardem je rychlejší a ještě přirozenější, učitel ani žáci už vůbec nemusí přemýšlet nad 
technologií.

Ještě více interaktivity s více dotyky a ovládání gesty

ZAPOJTE ŽÁKY A STUDENTY

Multidotykové řešení:

SMART Board není pouze 
tabule, ale výukové 
prostředí:

•  Získáte osvědčený 
autorský SW SMART 
Notebook

•  Přístup k tisícovkám 
DUMů a výukových 
objektů ve SMART 
Notebooku
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Rozměry tabule 168 x 135,6 x 16,5 cm 199,4 x 135,6 x 16,5 cm

Aktivní plocha 156,5 x 117,3 cm 188 x 117,3 cm

Úhlopříčka 195,6 cm (77“) 221 cm (87“)

Hmotnost 23,7 kg 27,2 kg

Ovládání     

Kompatibilita libovolný LCD nebo DLP projektor 

Propojení s počítačem kabel USB 2.0 

Minimální požadavky na PC  
pro spuštění

Procesor Intel Core 2 Duo; 2 GB RAM (doporučeno 4 GB); volné místo na disku 4 GB pro 
kompletní instalaci včetně galerií; grafická karta s nativní podporou Microsoft DirectX 
10; operační systém Windows 7 SP1 (32 i-64 bit) nebo Windows 8/8.1 (32 i 64-bit); 
plně funkční internetové připojení.

Dodávaný software SMART Notebook 14 pro Windows v českém jazyce.

Napájení přiloženým napájecím adapterem 100-240V, 50Hz

Záruka 2 roky (5 let po registraci na www.smarttech.com/registration)

Standardní příslušenství DVD SMART sw, 2x bezbateriový popisovač s možností přepínání 4 barev, mazací 
houbička, montážní materiál k instalaci na stěnu, USB kabel (5m) pro připojení k PC

Volitelné příslušenství

168 cm 199,4 cm

13
5,

6 
cm

13
5,

6 
cm

221 cm
195

,6 
cm

vizualizér 
SMART SDC-450

hlasovací zařízení 
SMART Response


