
Niezwykłe stało się proste

Tablica interaktywna
SMART Board®
Model 480

Właściwości fizyczne
Wielkość 160,5 cm szer. × 127,2 cm wys. × 12,8 cm

głęb.

(63 1/4" × 50" × 5 1/8")

Obszar aktywnego
ekranu

(maksymalny
interaktywny,

wyświetlany obraz)

szer. 156,5 cm × wys. 117,2 cm

(61 5/8" × 46 1/8")

przekątna 195,6 cm (77")

Masa 23,2 kg (51 lb.)

Wymiary przesyłki Szer. 178 cm × wys. 136 cm × głęb. 11 cm

(70" × 53 1/2" × 4 1/2")

Masa przesyłki 28,7 kg (63 lb. 3 oz.)
Wszystkie wymiary z tolerancją +/- 0,3 cm (1/8") Masa z

tolerancją +/- 0,9 kg (2 lb.).

Standardowe funkcje
Oprogramowanie Sterowniki produktów SMART oraz oprogramowanie do współpracy SMART

Notebook™można zainstalować z płyty DVD dołączonej do produktu lub za
pośrednictwem plików pobranych ze strony smarttech.com/downloads. Aktualizacje
oprogramowania są dostępne na stronie smarttech.com/software.

Wymagania
systemowe

System operacyjny Windows® i system operacyjny Linux®. Pełna lista wymagań
systemowych znajduje się na stronie smarttech.com/kb/170144 oraz
smarttech.com/kb/170110.

Zgodność z
przepisami o

ochronie
środowiska

Chiny EIP, UE WEEE, US CPSIA, opakowania, baterie i UE RoHS

Świadectwa
regulaminowe

CB, CE, CSA (USA/Kanada), FCC i VCCI

Dane techniczne

http://www.smarttech.com/downloads
http://www.smarttech.com/software
http://www.smarttech.com/kb/170144
http://www.smarttech.com/kb/170110


Gwarancja Tablica interaktywna jest objęta dwuletnią ograniczoną gwarancją na sprzęt. Szczegóły,
patrz załączone dokumenty.

UWAGA

Cyfrowy projektor nie jest częścią tegomodelu interaktywnej tablicy SMART Board®.
Aby korzystać ze wszystkich funkcji interaktywnych, należy podłączyć do niej
projektor cyfrowy.

Kable Przewód USB o długości 3 m (118") w zestawie

Dotyk Funkcja umożliwia pisanie, wymazywanie oraz korzystanie z funkcji myszki poprzez
dotykanie tablicy palcem lub rysikiem

Gesty wielodotyku
(systemy

operacyjne
Windows)

Funkcja umożliwia korzystanie z gestów wykonywanych dwoma palcami przez
użytkownika na ekranie tablicy interaktywnej w celu przeglądania stron, zmiany wyglądu
obiektu, powiększania i zmniejszania obrazu. Należy w tym celu włączyć opcję
rozpoznawania gestów w Ustawieniach SMART.

Tryb podwójnego
dotyku (systemy

operacyjne
Windows)

Tryb podwójnego dotyku umożliwia dotykanie tablicy interaktywnej przez dwóch
użytkowników równocześnie zamiast korzystania z myszki. Należy w tym celu włączyć
opcję podwójnego dotyku w Ustawieniach SMART.

Tryb podwójnego
zapisu (systemy

operacyjne
Windows)

Tryb podwójnego zapisu umożliwia dotykanie tablicy interaktywnej palcami w celu
pisania na niej przez dwóch użytkowników równocześnie. Należy w tym celu włączyć
opcję podwójnego zapisu w Ustawieniach SMART.

UWAGA

Korzystanie z trybu podwójnego zapisu jest ograniczone w przypadku tablic
interaktywnych z serii SMART Board 400.

Rysik Rysik w zestawie

Rozdzielczość Rozdzielczość dotykowawynosi około 32767 x 32767

Powierzchnia
ekranu

Poliestrowa powierzchnia pokryta twardą powłoką jest odporna na rozdarcia,
zoptymalizowana pod względem projekcji, kompatybilna z markerami do ścierania na
sucho i jest łatwa w czyszczeniu z użyciem środka czyszczącego do tablic lub alkoholu
izopropylowego.

Technologia
digitalizacji

Technologia DViT® (Digital Vision Touch)

Wykończenia ramy Ciemnoszary (przybliżony do koloru Pantone® Charcoal Gray 18-0601 TPX)

Wymagania
dotyczące mocy

Zasilanie jest pobierane bezpośrednio z komputera przez kabel USB dla komputerów z
systemem operacyjnymWindows i Linux. Zużycie mocy wynosi mniej niż 0,5W (100
mA przy 5V).
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Połączenie
zkomputerem

Złącze USB 12Mbps (full speed USB 1.1 lub USB 2.0)

Tablica interaktywna SMART Board 480 obsługuje jedynie jedno połączenie z
komputerem poprzez główny wyświetlacz.

Dane na temat temperatury
Przechowywanie od -40°C do 50°C (od -40°F do 122°F)

Numery katalogowe SMART
SB480 Tablica interaktywna SMART Board 480 o przekątnej ekranu 195,6 cm (77")

Akcesoria opcjonalne
Więcej informacji na temat dodatkowych akcesoriów do tablicy interaktywnej
SMART Board 480 znajduje się na stronie smarttech.com/accessories.

Wymiary fizyczne
Widok z przodu Widok z boku

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2010–2012 SMART Technologies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMART Board, SMART Notebook, DViT, smarttech, logo SMART i
wszystkie slogany reklamowe SMART są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technologies ULC w USA
i/lub innych krajach. Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych
krajach. Wszelkie nazwy produktów lub spółek należące do osób trzecichmogą być znakami handlowymi swoich właścicieli. Jeden lub więcej z
następujących patentów: US6320597; US6326954; US6741267; US6803906; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7342574;
US7379622; US7532206; US7619617; US7629987; US7692625; US7751671; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332 oraz USD636784.
Inne patenty w trakcie procedury przyznawania. Treść może ulec zmianie bez zawiadomienia. 05/2012.
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