
SMART Board® MX 
Sentral i dynamiske, samarbeidende læringsmiljøer

55” | 65” | 75” | 86”                                                                                                                              

Bli tilkoblet
Koble til og samhandle enkelt med 
enhetene og innholdet ditt, slik at de gjør 
mer for å støtte aktiv læring – i og utenfor 
klasserommet.  

Bli enkel
SMART MX-serien er konstruert for 
enkelheten lærere ønsker, og er like enkel 
å distribuere og støtte som den er å 
bruke.  

Bli engasjert
Designet for utdanning iQ Android™, 
pluss interaktiv programvare og innhold 
for hver klasse og fagområde er 
inkludert gratis, uten behov for 
abonnement.

Inkludert:
• SMART Board MX-skjerm med 

15W forovervendte høyttalere

• Innebygd iQ Android

• Integret Wi-Fi

• SMART Ink®

• Object Awareness™

• Automatiske over-the-air
(OTA) oppdateringer

• SMART Forsikringsgaranti
(Region avhengig)

• SMART Fjernstyring
(Abonnement inkluderer produktgaranti)

• Tilbehør inkludert penner, 
fjernkontroll og kabler

• Veggfeste

• Ekspertstøtte

• SMART Notebook® basic versjon

• Ferdiglaget interaktivt innhold

• Gratis bibliotek med spill, aktiviteter 
og leksjoner

• Bonus: 1 år SMART Learning Suite – 
gratis

Eksklusivt 
med SMART

Benytt ulike verktøy 
i tavlen samtidig

SMART 
Ink

Autorisert forhandler: SMART Technologies
smarttech.com/contact

http://smarttech.com/contact


SMART Board MX series

Bli tilkoblet
Utnytt investeringene dine i klasseromsteknologi og infrastruktur ved å koble til elevenheter, 
datamaskiner, periferiutstyr, digitale verktøy og innhold, slik at de brukes mer effektivt.

SMARTs eksklusive walk-up-and-use touch- og blekkopplevelser hjelper lærere å bruke skjermene sine 
enklere, mer effektivt og oftere. Dette betyr lavere opplæringskostnader og færre støtteanrop fra 
lærere. SMART-skjermer oppdateres også automatisk, slik at du bruker mindre tid og krefter på å 
vedlikeholde dem.  

Koble til elevenes enheter
for aktiv læring
Elever deler skjermer og sender ideer til 
SMART-skjermen med innebygd og 
appbasert skjermdeling. SMART Screen 
Share-appen muliggjør touchback-støtte for 
Mac og Windows. Del direkte tavler og 
leksjoner med elevenes enheter i og utenfor 
klasserommet.

Enkelt og effektivt

Større og bedre skjerm til
videokonferanser
SMART Board MX-serien fungerer med 
UVC-webkameraer, Zoom, Microsoft 
Teams™ og Google Meet™. 
Forbedre delt skjerminnhold med verktøy 
som digitalt blekk som hjelper til med å 
kommunisere ideer og fokusere elevenes 
oppmerksomhet.

Samhandle med flere enheter 
samtidig
Koble til flere datamaskiner og 
videoinnganger og bytt mellom enheter 
enkelt og intelligent med forhåndsvisning 
av direkteinngang. Skriv og bruk widgets 
som spinnere, tidtakere og klokker over 
alle innganger for enda mer interaktiv 
læring.

Lettere å vedlikeholde
Vi har gjort det enkelt for deg. 
SMART MX fungerer rett ut av esken, 
oppdaterer automatisk over-the-air, og kan 
enkelt administreres i stor skala med SMART 
Remote Management-programvare*. Støttet 
av SMART Assure-garanti (regionavhengig), 
som inkluderer teknisk støtte fra eksperter, 
avansert maskinvareerstatning med toveis 
frakt og RMA-støtte på stedet.

Logg på og tilpass
Logg på skjermen med en Google- eller 
Microsoft-konto for sikker tilgang til filer 
og skylagring, og enkel tilgang til apper, 
favoritter, bokmerker og egendefinerte 
widgets. Skylagringen er med læreren når 
de logger på en hvilken som helst SMART-
skjerm med iQ, hvor som helst.

Bedre berørings- og 
blekkopplevelser
Med 20 unike berøringspunkter på iQ Android 
og på Windows®- og Mac®-datamaskiner, lar 
Simultaneous Tool Differentiation flere brukere 
skrive, slette, flytte og bevege seg samtidig 
uten verktøylinjer eller menyvalg. 
Objektbevissthet oppdager berøring, penner 
og håndflater automatisk. SMART Ink 
skrivebordsprogramvare lar lærere skrive inn i 
og over nettlesere, applikasjoner og filer, 
inkludert PDF-er og Microsoft Office®-filer.

* Abonnement inkluderer produktgaranti 



	4K Ultra HD-oppløsning

	LED opp til 50 000 timer

	Fullt varmeherdet glass mot gjenskinn

	 Silktouch™ ultra-glatt finish

ENERGY STAR® og Ecodesign-
sertifisering

	kontinuerlig sikkerhetstesting

		Regulerings- og miljøsertifiseringer 				

SMART Assure-garanti (regionavhengig)

SMART Board MX-serien oppfyller verdensledende standarder for kvalitet, sikkerhet, miljø og regelverk, 
ved bruk av tredjepartsverifisering, og støttes av tekniske støttetjenester og SMART Assure-garanti 
(regionavhengig). Det følger også med et abonnement på SMART Remote Management-programvare.* 

SMART Board MX series

Bli engasjert
SMART MX-serien kommer med et gratis, alltid voksende sett med undervisningsverktøy og innhold for 
studentengasjement, inkludert prisvinnende programvare. Alt inkludert uten behov for abonnement..

Skap og lever rik interaktive 
undervisning
Gratis SMART Notebook grunnversjon gjør det 
mulig for lærere å lage, redigere og levere 
interaktive, engasjerende undervisning som er 
optimalisert for SMART Board MX-skjermen.

Gratis innholdsbibliotek for lærere

Få tilgang til SMART Exchange®, et bibliotek med 
tusenvis av gratis spill, aktiviteter og 
leksjonsplaner. Søk etter emne, karakter og 
utdanningsstandar.

* Abonnement for varighet - inkludert produktgaranti

Utdanningsverktøy og maler
Med innebygd iQ Android kan du forbedre 
undervisning mens du er i farta med ferdige 
tavlemaler, populære grafiske arrangører, 
interaktive aktiviteter, digitale manipulasjoner 
og widgets som spinnere, tidtakere og klokker 
– alle designet for klasserommet.

Sømløs 
databehandling
Et integrert K-12 Android-operativsystem designet for utdanning, iQ plasserer lærernes personlige verktøy, innhold, 
OneDrive™- og Google Drive™-filer akkurat der de trenger dem. Den sparer klikk på hvert punkt i en leksjon, og gir 
lærere alt de trenger for å lage og levere interaktive leksjoner raskere, jevnere og mer effektivt.
iQ oppdateres automatisk over luften med nye funksjoner og funksjonalitet basert på reelle tilbakemeldinger fra 
kunder, for alltid å møte behovene til ditt utviklende klasserom.

Windows og Mac OS
Nyt hele SMART Board-opplevelsen på hvilken som helst tilkoblet 
Windows- eller Mac-datamaskin. Få 20 punkter med presis interaksjon, 
og naturlig, intuitiv berøring og blekk, med SMART Ink, Skriv med 
penn, visk med håndflate, flytt med finger og benytt ulike verktøy i 
tavlen samtidig på tvers av nettlesere og apper.

Bygget for varighet

Chrome OS™ 
Når SMART Board er koblet til en Chrome OS-enhet, kan lærere få 
tilgang til Google Play-butikken og appene deres på skjermen og 
samhandle med innhold. Nyt samtidige berøringspunkter, digitalt 
blekk, automatisk penngjenkjenning, berøring og sletting i støttede 
Chrome OS-applikasjoner.
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PROGRAMVARE

SMART Notebook® basic Inkludert

SMART Ink® and

SMART Product Drivers
Inkludert

SMART Remote

Management
Abbonement for varighet og 
produktgaranti

SMART Learning Suite Bonus 1 års abbonement

SKJERM

Skjerm strørrelse (diagonal)  55", 65", 75", 86"

Oppløsning 4K UHD (3840 × 2160)

Oppdateringsfrekvens 60 Hz

Levetid ≥ 50,000 timer

Lysstyrke 55": ≥ 350 cd/m²

65", 75", 86": ≥ 400 cd/m²

Response tid ≤8ms

Skjermgalss Herdet og antireflekterende

Convenience buttons Strøm, hjem, volum, inngangsvalg, 
skjermskygge, frys ramme

Sensor Lysregulering

Høytalere 2 integrerte 15 W høytalere

Fjernkontroll Inkludert

Vekt 55": 76 lb. (34.4 kg)

65": 102 lb. (46.1 kg)

75": 142 lb. (64.3 kg)

86": 173 lb. (78.3 kg)

INTERAKTIVITET

Touch teknologi HyPr Touch™ med Avansert  IR

Touch funksjoner Simultaneous Tool Differentiation™

 Object Awareness™

Silktouch™

Multi-touch funksjoner 20 – Windows® og Mac 

10 – Chrome OS™

Verktøy inkludert Penner  (×2)

iQ BUILT-IN ANDROID™ EXPERIENCE

Operativt system Android version 8.0

Minne 4 GB DDR

Lagring 32 GB

Funksjoner
SMART Notebook Player
Digitalt whiteboard
Innebygd og appbasert 
skjermdeling Web browser
Personalisert startskjerm og 
innstillinger

Live input forhåndsvisning 

Interaktive widgets

Maler, grafisk materiale og dynamisk 
grafikk 
Fil og app bibliotek
Google Drive™ og  OneDrive™ tillgang

Oppdateringer Automatisk over-the-air (OTA)

NETTVERK

Wired RJ45 (×2) 100baseT

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 × 2 
MIMO (både 2.4 and 5 GHz bands) 
supporting WEP, WPA, WPA2 PSK, og 
802.1X EAP authentication protocols

Bluetooth 4.2 dualmode

INPUTS/OUTPUTS

Inputs HDMI®2.0 ×3 (HDCP 1.4 and 2.2),

VGA,Stereo 3.5mm,RS-232,

RJ45 ×2, USB-A 2.0 ×3,USB-A 3.0,

USB-B 3.0 ×4

Outputs HDMI 2.0 (HDCP2.2), Stereo 3.5 mm,

S/PDIF,RS-232

OPS slot Støtter opptil  60 W

Valgfrie datamoduler SMART OPS PC med  Windows 10 Pro 

SMART Chromebox

GARANTI

Produkt Garanti SMART Forsikringsgaranti 
(regions avhengig)

KOMPLETTE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

55" Se  smarttech.com/kb/171688.

65" Se  smarttech.com/kb/171556.

75" Se  smarttech.com/kb/171557.

86" Se  smarttech.com/kb/171558.
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