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Dotykowy wyświetlacz LED LCD

Wytrzymały, wysokiej jakości wyświetlacz, z gładką 

antyrefleksyjną szybą gwarantujące optymalną obsługę 

dotykową. Rozdzielczość Ultra HD 4k dostępna z każdym 

modelem.

Wiele narzędzi, multidotyk

Pracuj w sposób naturalny używając gestów dotykowych, aby 

pisać i wchodzić w fizyczne interakcje z materiałem, czy wręcz 

aby chwycić pisak lub gumkę. Tablica może być obsługiwana na 

przez dwie osoby. 

Praca w środowisku wielomonitorowym

Użytkownicy mogą jednocześnie pisać oraz współdzielić treści i 

aplikacji na aż 16 połączonych ekranach.  

Oprogramowanie SMART Meeting Pro® 4.0 (w zestawie)

To oprogramowanie podnoszące produktywność urządzenia 

oraz umożliwiające współpracę grupową pozwoli Ci 

współpracować w czwartym wymiarze tj. Nieograniczonej 

przestrzeni pracy, w której możesz tworzyć treści, dzielić się 

nimi z innymi osobami oraz wchodzić z nimi w interakcje. 

Wykrywanie obecności 

Ekran samoczynnie się włącza, gdy w jego pobliżu pojawiają się 

osoby, oraz wyłącza się, kiedy nie wykrywa w swoim otoczeniu 

żadnego ruchu.

Gesty dotyku

Łatwe powiększanie i zmniejszanie objektów, przeciąganie ich 

palcem i obracanie –  seria 8000 wspiera tego rodzaju gesty 

dotyku stosowane systemie operacyjnym Microsoft Windows 7.

Praca w środowisku wielomonitorowym

Użytkownicy mogą jednocześnie pisać oraz współdzielić treści i 

aplikacji na aż 16 połączonych ekranach.

Świadomość przyborów

Funkcjonalność tablicy zmienia się automatycznie w zależności 

od stosowanego przyboru lub przedmiotu, np. pisaka, palca, 

gumki czy powierzchni dłoni. 

 

SMART ink™ 3.0

Nowością jest SMART Ink 3.0, dynamiczny przybornik, który 

pojawia się, gdy tylko chwycisz pisak. W łatwy sposób możesz 

wybierać spośród narzędzi atramentowych, poruszać się między 

charakterystycznymi dla danej aplikacji narzędziami do pisania 

oraz odkrywać udoskonaloną funkcję „wstrzykiwania tekstu” 

oraz narzędzia do edytowania.

Pen iQ™

Kolejna generacja 8055” i 8065” kryje także narzędzie ”dual 

magnetic”, czerwone i czarne, które umożliwia dopasowanie do 

potrzeb użytkownika w przypadku korzystania wielu osób. Kolor 

pisaka można zmieniać sięgając po  któryś ze zintegrowanych 

przyborów piśmienniczych w pasku narzędzi.  

Główne cechy

8055i 8065i 8084i

Przekątna monitora 140cm (55”) 163cm (65”) 213.4cm (84”) 

Rozdzielczość UHD 3840x2160 UHD 3840x2160 UHD 3840x2160

Współczynnik proporcji 16:9 16:9 16:9

Funkcja wykrywania 

obecności
Tak Tak Tak 

Zintegrowane głośniki Tak Tak Tak
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