
Verbind
Maak gemakkelijk verbinding en 
interactie met je toestellen en inhoud, 
zodat deze meer doen om actief leren 
te ondersteunen – zowel binnen als 
buiten het klaslokaal. 

Versimpel
De SMART MX serie is ontworpen 
voor de eenvoud die leraren willen. 
Het is een hoogwaardige display 
en is gemakkelijk te onderhouden en 
toekomstbestendig. 

Wees betrokken
Ontworpen voor het onderwijs iQ, 
plus interactieve software en bronnen 
voor elk leerjaar en vakgebied zijn 
gratis inbegrepen, zonder dat daarvoor 
een abonnement nodig is. 

SMART Board® MX serie
Krachtig eenvoudig

55” | 65” | 75” | 86” Inbegrepen:
• 4K Ultra HD display met 

zero-bonded* glass 
*niet beschikbaar op 55" display

• Object Awareness™
• Mogelijk gemaakt door iQ, 

gebouwd op Android 9
• Automatische over-the-air

(OTA) updates
• 6 GB DDR RAM
• Veilige personalisatie met 

Single Sign-On.
• 65W & 15 W USB-C
• Geïntegreerde Wi-Fi

• 1000 Base-T LAN met 
netwerkdoorvoer

• 15 W naar voren gerichte 
luidsprekers

• Multi-touch ondersteuning voor
zowel Windows als Mac OS

• Accessoires zoals pennen, 
afstandsbediening en kabels en 
muurbeugel inbegrepen

• Conform AVG, met mogelijkheden 
voor het opslaan van 
gebruikersgegevens binnen de EU

• SMART Remote Management 
(abonnement voor de duur van de garantieperiode 
van het product)

• SMART Assure garantie 
(afhankelijk van de regio)

• SMART Notebook®

• Kant-en-klaar interactief
lesmateriaal

• Gratis bibliotheek van
educatieve inhoud

• Live en self-service 
trainingsmogelijkheden

• Ondersteuning van experts

Exclusief 
bij SMART

Gelijktijdige Too 
Differentiatie

SMART  
Ink®
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Verbind 
Verbind probleemloos de technologie en infrastructuur van je klaslokaal met een SMART Board 
interactief display. Breng apparaten van leerlingen, computers en randapparatuur, digitale 
hulpmiddelen en inhoud samen, zodat ze optimaal ingezet worden 

Maak het simpel 
SMART’s Exclusieve naar-toe-lopen en gebruiken aanraak- en inkt ervaringen helpen leraren hun 
displays gemakkelijker, doeltreffender en vaker te gebruiken. Dit betekent lagere opleidingskosten en 
minder telefoontjes van leraren die ondersteuning nodig hebben. SMART displays zijn ook gemakkelijk 
te onderhouden en toekomstbestendig, zodat je langdurig rendement haalt uit je investering.

Betere aanraak- en inkt 
ervaringen 
Met 20 unieke aanrakingspunten op iQ 
en op Windows® en Mac® computers, 
Simultaneous Tool Differentiation kunnen 
meerdere gebruikers tegelijk schrijven, 
wissen, bewegen en gebaren, zonder 
werkbalken of menuselectie. Object 
Awareness herkent aanrakingen, pennen 
en handpalmen automatisch. SMART Ink 
desktop software laat leraren schrijven 
in en over webbrowsers, toepassingen 
en bestanden heen, waaronder PDF’s en 
Microsoft Office® bestanden.

Gemakkelijker te onderhouden
Wij verzetten het zware werk zodat jij dat 
niet hoeft te doen. Het SMART MX display 
werkt zo uit de doos, automatische updates 
over-the-air, en kan gemakkelijk op schaal 
beheerd worden met SMART Remote 
Management software*. Ondersteund 
door SMART Assure garantie (afhankelijk 
van de regio), die deskundige technische 
ondersteuning, geavanceerde hardware 
vervanging met verzending in beide 
richtingen, en RMA ondersteuning ter 
plaatse omvat. 

Aanmelden en personaliseren
Meld je aan met een Google of Microsoft 
account voor veilige toegang tot bestanden 
en cloudopslag, en gemakkelijke toegang tot 
apps, favorieten, bladwijzers en aangepaste 
widgets. De cloudopslag gaat met de leraar 
mee, waar ze zich ook aanmelden op een 
SMART display met iQ.

* Abonnement voor de duur van de garantieperiode van het product

Grotere, betere 
videoconferenties
De SMART Board MX serie werkt met  
UVC webcams, Zoom, Microsoft Teams™  
en Google Meet™. Verrijk gedeelde inhoud 
op het scherm met tools zoals digitale inkt 
die helpt ideeën over te brengen en de 
aandacht van de leerlingen te trekken.  

Speel in op elke invoer
Sluit meerdere computers en video 
ingangen aan, en wissel er dan 
gemakkelijk en slim tussen met live met 
live-invoervoorbeeld. Schrijf en gebruik 
widgets zoals spinners, timers en klokken 
over elke invoer voor nog interactiever 
leren. Sluit ook eenvoudig elk apparaat 
aan op de 65-watt (achter) of 15-watt 
(voor) USB-C poort voor video, audio, 
aanraken, gegevens en opladen met één 
enkel snoer. 

Sluit apparaten van leerlingen 
aan voor actief leren 
Leerlingen delen schermen en sturen ideeën naar 
het display met native, browsergebaseerde en 
app-gebaseerde schermdeling. De SMART Mirror 
app voor Windows en Mac OS maakt het delen 
van schermen mogelijk zonder voorafgaande 
netwerkconfiguratie en beschikt over touchback 
ondersteuning. Plus, deel live whiteboards en lessen 
met tweerichting annotatie naar de apparaten van 
de leerlingen. Werkt zowel binnen als buiten de klas 
via elke Internet browser, aanmelden is niet nodig.
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 Android 9 OS

6 GB DDR RAM 

LED vermogen van 50.000 uur

Zero-bonded**, ontspiegeld glas

ENERGY STAR® certificering en  
EU Ecodesign Naleving

Bluetooth 5

 Versnelde levensduur testen

Wettelijke en milieucertificeringen

SMART Assure garantie

Gebouwd om duurzaam te zijn 
De SMART Board MX serie voldoet aan wereldwijd toonaangevende normen voor kwaliteit, 
veiligheid, milieu en regelgeving, met behulp van verificatie door derden, en wordt ondersteund 
door technische ondersteuningsdiensten en SMART Assure garantie (afhankelijk van de regio). 
Bovendien wordt een abonnement op de SMART Remote Management software meegeleverd.* 

Betrek 
De SMART MX serie wordt geleverd met een gratis, voortdurend groeiende reeks leermiddelen 
en hulpmiddelen voor de betrokkenheid van leerlingen, waaronder bekroonde software. 
Alles inbegrepen en geen abonnement nodig.

Educatieve tools, sjablonen 
en bronnen 
Met het ingebouwde iQ kun je lessen 
direct verrijken met kant-en-klare 
whiteboard sjablonen, populaire grafische 
organisers, interactieve activiteiten, digitale 
manipulatieven en widgets zoals spinners, 
timers en klokken – allemaal ontworpen 
voor het klaslokaal. 

Maak en verzorg krachtige 
interactieve lessen
Met de gratis SMART Notebook kunnen 
leraren interactieve, boeiende lessen 
maken, bewerken en geven, die 
geoptimaliseerd zijn voor het SMART Board 
MX display. 

Gratis inhoudsbibliotheek 
voor leraren
Toegang tot de SMART Exchange, een 
bibliotheek van duizenden gratis spelletjes, 
activiteiten en lesplannen. Zoek op 
onderwerp, leerjaar en onderwijsnormen.

* Abonnement voor de duur van de garantieperiode van het product
** zero-bonded glas niet beschikbaar op 55" formaat display

Naadloze ingebouwde ervaring - mogelijk gemaakt door iQ 
Er gaat niets boven een iQ-aangedreven interactief display.iQ is een geïntegreerde Android-gebaseerde K-12-ervaring;een platform dat 
speciaal is ontworpen voor het onderwijs. SMART displays met iQ plaatsen de gepersonaliseerde tools, inhoud, OneDrive™-en Google 
Drive™ bestanden van leraren precies waar ze ze nodig hebben, en verbinden apparaten van leerlingen voor echte betrokkenheid, interactie 
en samenwerking. iQ is ontworpen om gemakkelijker en krachtiger te zijn voor docenten om te gebruiken, hierdoor hoeven leraren tijdens 
een las niet constant te klikken. Dat betekent dat leraren tijd en focus besparen als ze de onderwijshulpmiddelen, sjablonen en activiteiten 
van het whiteboard gebruiken, communiceren met apparaten van leerlingen, op het internet surfen en hun inhoud samenbrengen. 

Automatische OTA Updates. Met iQ profiteer je van SMART’s voortdurende interne functieontwikkeling, op basis van feedback van leraren 
en onderwijskundigen. Alle iQ displays worden regelmatig bijgewerkt met nieuwe functies, via automatische OTA (over-the-air) updates. 
Bovendien ondersteunen displays uit de MX serie ook toekomstige OS-updates - dit alles zorgt ervoor dat je investering in technologie aan 
de veranderende behoeften van jouw leraren en klaslokalen blijft voldoen. 

Windows en Mac OS ervaring
Ervaar de volledige SMART Board ervaring op elke aangesloten Windows 
of Mac computer. Maak gebruik van 20 nauwkeurige interactiepunten, 
en natuurlijke, intuïtieve aanrakingen en inkt, met SMART Ink, Object 
Awareness en Simultaneous Tool Differentiation in webbrowsers en 
toepassingen.

Chrome OS ervaring
Indien verbonden met een Chrome OS apparaat kunnen leraren de 
Google Play Store en hun apps op het scherm bekijken, en interactief 
met de inhoud werken.* Gebruik gelijktijdige aanraakpunten, 
digitale inkt, automatische pen herkenning, aanraken en wissen in de 
ondersteunde Chrome OS toepassingen.




