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SMART Board® interactive whiteboard
Model SBM685

Overzicht
Uw SMART Board® M685 heeft een duurzaam interactief oppervlak, twee
schadebestendige pennen en de door SMART ontwikkelde DViT® (Digital Vision Touch)-
technologie. Het model SBM685 ondersteunt dubbele aanraakmodus, dubbele
schrijfmodus en intuïtieve gebaren zoals werpen, roteren en zoomen, die beschikbaar zijn
in multitouch-besturingssystemen zoals Windows® 7 of Mac Snow Leopard.

Zie voor meer informatie over dit product smarttech.com.

Afmetingen en gewichten1

Afmetingen
Gewicht
23.1 kg

Transportafmetingen
208.3 cm B × 134.6 cm H × 11.4 cm
D

Transportgewicht
31.3 kg (69 lb.)

1Alle afmetingen: ± 0,3 cm. Alle gewichten: ± 0,9 kg.

http://www.smarttech.com/Support/Browse+Support/Product+Index/Hardware+Products/Front+Projection+SMART+Board+Interactive+Whiteboard/M600+and+M600V+series
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Standaard eigenschappen

Software U kunt de SMART-productstuurprogramma's en SMART Notebook™-software voor
samenwerkend leren installeren vanaf de meegeleverde dvd of vanaf
smarttech.com/downloads. Software-upgrades zijn beschikbaar van
smarttech.com/software.

Computervereisten Een computer of laptop waarop een Windows®-besturingssysteem of de software voor het
Mac-besturingssysteem en de SMART Notebook-software zijn geïnstalleerd. U kunt een
volledige lijst met computervereisten vinden op smarttech.com/downloads, in de meest
recente opmerkingen bij publicatie voor SMART Notebook die van toepassing zijn op uw
besturingssysteem. 2

Aanraakgebaren Hiermee kunt u schrijven, wissen en muisfuncties uitvoeren door het interactieve
oppervlak aan te raken met uw vinger of met de bijgeleverde pen. Dit interactive
whiteboard beschikt tevens over een gebaarmogelijkheid, die een natuurlijke en
flexibele interactie met de inhoud mogelijk maakt.

Multitouch-
mogelijkheden

Met ondersteuning voor twee gelijktijdige aanrakingen kunnen maximaal twee gebruikers
het interactive whiteboard gebruiken met de meegeleverde pennen of andere objecten,
of hun vingers gebruiken om te schrijven of gebaren te maken.

SMART Ink™ Versoepelt het uiterlijk van de digitale inkt, zodat uw handschrift beter leesbaar wordt. De
inkt wordt het object dat u kunt verplaatsen en bewerken.

Pennenbakje Het pennenbakje is verbonden aan het interactive whiteboard. Gebruik de
kleurkeuzeknoppen om de digitale inktkleuren te wijzigen. Het schermtoetsenbord, en
de functies voor rechtsklikken en ijken zijn ook beschikbaar middels de knoppen van het
pennenbakje.

Pen Twee pennen zijn inbegrepen

Schermopperlak Het stalen oppervlak met harde coating is duurzaam, geoptimaliseerd voor projectie en
kan worden gebruikt met uitwisbare stiften.

Digitaliseringstechnolog-
ie

DViT met vier camera's

Frame-afwerking Wit en lichtgrijs (benadert PANTONE® Cool Gray 4C)

Stroomvereisten Elektriciteitskabel van 1,8 m. Stroomverbruik is minder dan 7 W (100 V tot 240 V
wisselstroom, 50/60 Hz,
5 V gelijkstroom 2,0 A).

Computerverbinding Een USB 2.0-kabel van 5 m om met de computer in de ruimte te verbinden is inbegrepen.
Het SMART Board M685 interactive whiteboard biedt één computerverbinding en alleen
op het primaire scherm.

Temperatuurspecificaties

Opslag -20°C tot 50°C

Werking 5°C tot 35°C met maximaal 80% luchtvochtigheid zonder condensatie

2Er wordt geen digitale projector meegeleverdmet dit model van het SMART Board interactive whiteboard. Om te kunnen profiteren van alle interactieve

eigenschappen van dit interactive whiteboard, dient u een digitale projector te integreren.

http://www.smarttech.com/downloads
http://www.smarttech.com/software
http://www.smarttech.com/downloads
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Certificatie en naleving

Certificatie CSA (VS/Canada)

Milieunormen

China EIP

Europese Unie REACH, RoHS, WEEE, verpakking en ErP Standby

Amerikaanse Verpakking en conflictmineralen

Aankoopinformatie

Bestelnummers

SBM685 SMART Board M680 interactive whiteboard met een actief pennenbakje en een diagonaal
van 195,6 cm. Wordt geleverd met een installatie-dvd voor de SMART Notebook-software.

SBM685-B Grote opdracht van 10 SBM680-eenheden

Optionele accessoires Zie smarttech.com/accessories

Garantie Beperkte apparatuurgarantie van twee jaar

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, SMART Ink, DViT, SMART Notebook, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de VS en/of andere landen. Alle producten en bedrijfsnamen van derden kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve
eigenaars. Dit product en/of delen ervan zijn gepatenteerd in de VS. www.smarttech.com/patents. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 09/2013.

http://www.smarttech.com/accessories
http://www.smarttech.com/support
http://www.smarttech.com/contactsupport
http://www.smarttech.com/patents
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