
Bli tilkoblet
Koble til enheter og periferiutstyr 
enkelt. 

Gjør det enkelt
Gjør det enkelt å skrive, berøre og 
samhandle med bransjeledende 
programvare og blekk.  

Skap engasjement
Engasjer elevene med innebygd 
Android™-databehandling og  
interaktiv undervisningsprogramvare 
– følger gratis med hver skjerm, uten
behov for abonnement.

SMART Board® GX series
Kom i gang med kostnadseffektiv interaktivitet

65" | 75" | 86"                                       
Inkludert
• SMART Board GX skjerm med 15W 

speakers

• Innebygd Android

• Integrert Wi-Fi

• SMART Ink®

• Object Awareness™*

• Over-the-air (OTA) oppdateringer

• SMART Limited utstyrsgaranti

• Tilbehør, inkludert penner, 
fjernkontroll og kabler

• Teknisk support

• SMART Notebook® basic versjon

•  Gratis bibliotek med spill, 
aktiviteter og leksjoner på
SMART Exchange®

* Når koblet til en PC eller Mac-datamaskin

Autorisert forhandler: SMART Technologies
smarttech.com/contact

 When connected to a PC 

or Mac computer

**Tilkoblet datamaskin med SMART-produktdrivere kreves. Støttes kun ved bruk av SMART Notebook og SMART Ink.

Eksklusiv 
til  SMART

Benytt ulike verktøy 
i tavlen samtidig**

SMART 
Ink



SMART Board GX series

Bli tilkoblet
SMART Board GX-serien gir lærere ett sted å koble til elevenheter, datamaskiner og periferiutstyr, 
slik at de bruker mindre tid på å bytte oppgaver.

GX-serien gir 20 interaksjonspunkter og lar lærere skrive, slette, navigere og gestikulere intuitivt 
– det gjør det enklere og man sparer på opplærings- og støttekostnader.

Koble til elevenheter
for aktiv læring
Elever kan enkelt dele skjermer via 
app til SMART-skjermen. Lærere leder 
læring med touchback til Windows- og 
Mac-datamaskiner.

Gjør det enkelt

Bedre videomøter
SMART-skjermer fungerer med UVC-
webkameraer, Zoom, Google Meet™, 
Microsoft Teams™ og mer. Forbedre 
skjermer som deles i disse applikasjonene 
med digitalt blekk for å fokusere elevenes 
oppmerksomhet.

Interact with connected devices
Koble til flere datamaskiner og 
videoinnganger til SMART-skjermen, bytt 
deretter enkelt mellom enheter og 
dokumenter. Det er også mulig å skrive 
oppå dokumenter du jobber i. 

Intuitiv berøring 

Koble til datamaskinen og skriv, flytt, gest og 
slett uten behov for menyvalg – drevet av 
intuitiv berøring kalt Object Awareness.

Blekk alltid tilgjengelig
SMART Ink skrivebordsprogramvare lar deg 
skrive rett inn i og over nettlesere og 
applikasjoner, inkludert PDF-er og Microsoft 
Office®-filer, og deretter lagre notater i 
nesten alle filtyper.

Alltid oppdatert
SMART GX fungerer rett ut av esken og 
oppdaterer over-the-air. Den kan også 
administreres med SMART Remote 
Management-programvare. (selges separat)



 4K Ultra HD oppløsning

 LED rated for 50,000 timer

 Herdet og antireflekterende glass

ENERGY STAR® og  
EU Ecodesign sertifisering

Kvalitetstesting

Regulerings- og miljøsertifisering

SMART begrenset utstyrsgaranti
SMART Assure garantioppgradering tilgjengelig i 
utvalgte regioner.

Fleksibel databehandling 
En rekke databehandlingsalternativer som gjør at lærere finner alt de trenger på ett sted.

Innebygd Android

Innebygd Android-databehandling gir lærere 
rask tilgang til nettet, tavle, skjermdeling, 
apper og mer – uten å bruke en tilkoblet 
enhet. I tillegg åpner du OneDrive™- og 
Google Drive™-filer rett på skjermen.

Støttes av Windows og Mac OS 

Få 20 kontaktpunkter med Object Awareness 
på hvilken som helst tilkoblet Windows- eller 
Mac-datamaskin. Skriv inn og over applikasjoner 
med SMART Ink, og få samtidig 
verktøydifferensiering i støttede applikasjoner.

Valgfri SMART OPS PC-modul
Legg til en SMART OPS PC-modul for en alt-i-ett, 
kabelfri Windows-opplevelse.

Støttet av SMART quality
SMART GX-serien oppfyller verdensledende standard for kvalitet, sikkerhet, miljø og regelverk, ved bruk 
av tredjepartsverifisering, og støttes av tekniske støttetjenester og garantidekning.

SMART Board GX series

Skap engasjement
SMART-skjermer leveres med et gratis sett med undervisningsverktøy for studentengasjement, 
alt inkludert og uten abonnement.

Apper og widgets
Nyt populære apper, og legg til rask 
interaksjon med widgets som er lett 
tilgjengelig.

Interaktive leksjoner gjort enkelt
Inkluderer SMART Notebook grunnleggende
versjon, som lar lærere lage, redigere og 
levere interaktive leksjoner. 

Gratis innholdsbibliotek for lærere
Få tilgang til SMART Exchange, et bibliotek med 
tusenvis av gratis spill, aktiviteter og leksjonsplaner 
laget av lærere.



SMART Board GX series

SMART Board GX series

PROGRAMVARE

SMART Notebook® basic Inkludert
SMART Ink® and 
SMART Product Drivers

Inkludert

SMART Remote 
Management

Valgfritt

SMART Learning Suite Valgfritt

SKJERM

Skjerm størrelse (diagonal) 65", 75", 86"

Oppløsning 4K UHD (3840 × 2160)

Oppdateringsfrekvens 60 Hz

Varighet ≥ 50,000 timer

Lysstyrke (maximum) ≥ 400 cd/m²

Respons tid ≤ 8 ms

Glass Herdet og antireflekterende glass

Skjerm knapper Strøm, hjem, volum, innstillinger, 
frys 

Sensorer Lysregulering
Audio 2 integrerte15 W høytalere

Fjernkontroll Inkludert

Vekt 65": 92 lb. (42 kg) 75": 127 lb. 

(58 kg) 86": 169 lb. (77 kg)

INTERAKTIVITET

Touch teknologi Advanced infrared

Berøringsfunksjoner Object Awareness™ 

Simultaneous Tool Differentiation™ 

Silktouch™

Multitouch-funksjoner 20 – Windows® and 

Mac 10 – Chrome OS™

Verktøy inkludert Penner (×2)

BUILT-IN ANDROID™ EXPERIENCE

Operating system Android version 8.0

Memory 3 GB DDR

Storage 32 GB

Features Digital whiteboard

Web browser

Screen sharing

Input select

File manager

Overlay

Interactive widgets

App library

Google Drive™ and OneDrive™ access

Oppdateringer Over-the-air (OTA)

NETTVERK

Wired RJ45 (×2) 100baseT
Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac with 2 × 2 MIMO 

(both 2.4 and 5 GHz bands) supporting 
WEP, WPA, WPA2 PSK, and 802.1X EAP 
authentication protocols

Wi-Fi access point

Bluetooth 4.2 dual mode

INPUTS/OUTPUTS

Innganger HDMI® 2.0 ×3 (HDCP 1.4 and 2.2), 
Display Port, VGA, YPbPr 3.5 mm, 
AV 3.5 mm, Stereo 3.5 mm, RS-232, 
RJ45 ×2, USB Type-C, USB-A 2.0 ×3, 
USB-A 3.0, USB-B 2.0 ×2

Outputs AV 3.5 mm, S/PDIF, Stereo 3.5 mm 

OPS slot Støtter opptil 60 W
Optional computing 
modules

SMART OPS PC med 
Windows® 10 Pro

SMART Chromebox

GARANTI

Produkt garanti SMART limited equipment warranty

FULLSTENDIGE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Se smarttech.com/kb/171721.
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