
SMART Board® interaktive skjermer
SMART Board interaktive skjermer er enkle å distribuere, bruke 
og støtte, og gir eksepsjonell verdi til en god pris. 
De er en solid investering i dynamisk, samarbeidende læring.

Bli tilkoblet

All klasseromsteknologi 
og innhold blir enkelt 
tilkoblet slik at det 
fungerer bedre 
sammen.

Enkel bruk

Opplev enkelhet som 
sparer opplæringsstid 
og kostnader.

Bli engasjert

Det finnes en
SMART

til et hvert klasserom

Få tilgang til engasjerende 
undervisningsverktøy og 
programvare gratis 
inkludert med hver skjerm, 
ingen abonnement kreves.



Velg mellom tre interaktive SMART Board-
skjermmodeller utviklet for å passe til enhver lærer, 

student, læringsmiljø og budsjett.

Best i

smarttech.com/6000S-series smarttech.com/mx-series smarttech.com/gx-series

*Når koblet til en PC eller Mac-datamaskin † Velg regional tilgjengelighet ‡ Abonnement inkludert med iQ-aktiverte modeller for lengden på inkludert produktgarantiperiode

6000S - Den smarteste
En kraftig brobygger mellom fysisk og 
digital læring.

Touch teknologi
HyPr Touch™ med  inGlass™ 

• 20 samtidig touch

• Object Awareness™
• Simultaneous Tool Differentiation
• Tool Explorer
• Pen ID™

Built-in computing
• iQ powered by Android™ 8

• Whiteboard & læringsinnhold 

4K Ultra HD oppløsning
• 65”  75”  86” 
• 50,000 timer
• Energy Star sertifisert & 
Ecodesign
• Integrerte  20W høytalere
• Sensor for auto lyssetting 

Garanti

• SMART Garanti*

 Inkludert 

• SMART Notebook® basic versjon
• SMART Ink®

• SMART Remote Management ‡
• 1 år bonus SMART Learning Suite
• Veggfeste
• Fjernkontroll

MX - arbeidshesten
Designet for naturligelæringsopplevelser.

Touch teknologi
• HyPr Touch™ med avansert IR
• SMART IQ Modul
• SMART konto
• 5 år garanti & SMART Remote 

manager
• 55, 65, 75, 86 tommer

Built-in computing
• iQ powered by Android 8

• Whiteboard & læringsinnhold 

4K Ultra HD oppløsning
• 55”  65”  75”  86” 
• 50,000 timer
• Energy Star sertifisert  & 

Ecodesign
• Integrerte 15W høytalere

Garanti 

• SMART Garanti*

 Inkludert 

• SMART Notebook basic versjon
• SMART Ink

• SMART Remote Management ‡
• 1 år bonus SMART Learning Suite
• Veggfeste
• Fjernkontroll

GX - enkel interaktivitet
En fleksibel og rimelig måte å bringe interaktivitet til 
klasserommet på.

Touch teknologi
Avansert IR

• 20 samtidig touch

• Object Awareness™*

Built-in computing
•	 Android 8
•	 Whiteboard 

4K Ultra HD display
• 65”  75”  86” 
• 50,000 timer
• Energy Star sertifisert & Ecodesign
• Integrerte 15W høytalere

Garanti 
• SMART begrenset garanti

 Inkludert 

• SMART Notebook basic versjon
• SMART Ink
• Fjernkontroll

klassen på 
utdanningsløsninger

https://www.smarttech.com/products/education-displays/smart-board-6000s
https://www.smarttech.com/products/education-displays/smart-board-mx
https://www.smarttech.com/products/education-displays/smart-board-gx


Engasjer elevene 
utansett hvor de er
Koble til elevenes enheter for 
meningsfull aktiv læring og elevbidrag. 
På skjermer i 6000S- og MX-serien kan 
du dele tavler og leksjoner med 
elevenes enheter, slik at de kan ta 
kontroll over læringen sin i og utenfor 
klasserommet.

Få SMART Board 
opplevelsen på alle 
tilknyttede enheter
Nyt hele SMART Board-opplevelsen 
med hvilken som helst tilkoblet 
Windows®- eller Mac®-datamaskin, 
inkludert 20 berøringspunkter og 
digitalt blekk på tvers av nettlesere, 
filer og applikasjoner. Nyt i tillegg 
overlegen interaktivitet med Chrome 
OS™ på 6000S og MX.

SMART Board interaktive skjermer viser deg 
hvordan du kan utnytte klasseromsteknologi og 

infrastruktur, og samler enheter, verktøy og 
innhold slik at lærere bruker dem mer effektivt.

Knytepunkt

i klasserommet

Opplev bedre videomøter
SMART-skjermer fungerer med UVC-
webkameraer, Zoom, Google Meet™, 
Microsoft Teams™ og mer. Hold leksjoner 
mens du deler skjermer i disse 
applikasjonene, og forbedre dem med 
digitalt blekk og verktøy for å fokusere 
elevenes oppmerksomhet.

SMART Chromebox* 

Nå kan du forbedre læringen med en kostnadseffektiv enhet som sømløst 
integrerer SMART Board 6000S og MX-serien med Google Play Store, apper og 
leksjoner – ingen datamaskin nødvendig.

*Velg regional tilgjengelighet

til interaktivtet



Kom raskt i gang med overlegne berørings-, 
blekk- og personaliseringsfunksjoner, og nyt 

bransjeledende integrasjon med 
operativsystemene lærere allerede kjenner 

og bruker.

Blekk hvor som helst, på hvilken 
som helst filtype
SMART Ink skrivebordsprogramvare plasserer 
merknader der du vil ha dem. Skriv inn i PDF-er og 
Microsoft Office®-filer og lagre notatene dine. 
Flytt, kopier/lim inn og slett notater uten å måtte 
endre penner, bytte verktøyinnstillinger eller bruke 
et overlegg eller spesiell blekkmodus.

Samhandling
SMART 6000S og MX-skjermer lar flere 
elever skrive, slette, gestikulere og bruke 
verktøy samtidig, 20 punkter med samtidig 
berøring og interaksjon. Ikke behov for 
verktøyvalg eller modusbytte.

Logg på hvor som helst
Logg på hvilken som helst SMART Board-
skjerm med iQ* i et hvilket som helst rom 
for å få tilgang til skylagringen og 
leksjonene dine.
*Krever OTA-oppdatering til iQ 3.7 eller høyere

Laget
slik som lærere

vil ha det
enkelt

Khan Acad...OneNote

WPS O�ce

PowerPoint

Firefox

Zoom

Word

ExcelRouteThisVLC

Browser Player

Klar til bruk
SMART Board 6000S er klar til 
bruk når som helst. Med 
nærhetssensorer og rask oppstart 
kan du plukke opp en penn og 
sette i gang. 



Brobygger mellom fysiske 
verktøy og digital læring
SMART Board 6000S-serien inkluderer den 
unike Tool Explorer-plattformen, som 
integrerer fysiske verktøy  med digital 
læring. Verktøy selges separatIkke 

Ikke nødvendig med 
datamaskin
Bruk innebygd Android-databehandling for 
å surfe på nettet, bruke tavlen, få tilgang til 
apper, skjermdeling og mer, uten å bruke 
en tilkoblet enhet. 

Få tilgang til et massivt - 
gratis innholdsbibliotek
Finn ferdige leksjoner, aktiviteter og spill 
laget av lærere, for lærere med SMART 
Exchange. Søkbar etter emne, karakter og 
utdanningsstandarder.

Bruk gratis interaktiv programvare
Med innebygd Android og gratis, kraftig programvare 
for å lage leksjoner, inkludert SMART Notebook 
grunnleggende versjon, muliggjør SMART Board for 
dynamisk læring.

SMART-skjermen din kommer med et stadig 
voksende sett med undervisningsverktøy, 

programvare for leksjonsoppretting, ferdiglagde 
aktiviteter og mer – ingen abonnement kreves.

Tilpass med
SMART tilbehør
Du kan koble til og tilpasse klasserommet 
ditt med tilbehør, inkludert SMART Remote 
Management-programvare, SMART 
Document Camera, mobil- og veggstativ, 
OPS PC-moduler og mer.

    inkludert
verktøy og innho

ld
Interaktiv programvare



Er du klar for

SMART Board interaktive skjermer er enkle å distribuere, bruke og støtte. 
SMART har erfaringen, kunnskapen og ressursene til å støtte en rask, 
effektiv teknologiimplementering, redusere opplæringskostnader og 
supportsamtaler, og legge opp til en lavere total eierkostnad.

Finn den interaktive SMART Board-skjermen 
som passer dine behov. Bestill en demo eller 
snakk med en SMART-representant.

Autorisert selger: SMART Technologies 
smarttech.com/contact

klasserommet ditt?

Støttet av SMART kvalitet
Hver SMART-skjerm gjennomgår streng 
kvalitetstesting for å møte verdensledende 
sikkerhets- og regelverksstandarder, noe 
som gjør det til en investering du kan stole 
på i mange år framover.

Dekningsgaranti
Beskytt investeringen din med en 
best-in-class full-dekningsgaranti og 
serviceplanalternativer.

Teknisk support
Teknisk støtte, tonnevis av ressurser og et 
blomstrende fellesskap av lærere å 
benytte seg av, som hjelper deg med å 
lykkes.

Profesjonell læring
Få gratis profesjonelle læringsplaner, 
nettkurs og webinarer som dekker både 
funksjonelle og pedagogiske emner..

© 2021 SMART Technologies. Alle rettigheter forbeholdt. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, ToolSense, HyPr Touch, Object Awareness, 
Silktouch, SMART-logoen og alle SMART-merkeord og produktlogoer er varemerker eller registrerte varemerker for SMART Technologies i USA og/eller 
andre land. Alle tredjeparts produkt- og firmanavn er kun for identifikasjonsformål og kan være varemerker for deres respektive eiere. 031221

  å transformere

http://smarttech.com/contact
https://www.interactive.no/bofu/uforpliktende-demo-interaktive-skjermlosninger/

