
Interaktywne panele SMART 
Podium™ serii 500
Twórz dynamiczne sesje współpracy w zespole i zajmujące prezentacje, wykorzystując 
interaktywne panele SMART Podium serii 500. Panele serii 500 można podłączyć do 
komputera. To umożliwia wyświetlanie, komunikowanie się i pisanie po cyfrowych 
materiałach, a jednocześnie można udostępniać materiały na dużym ekranie w tym samym 
pomieszczeniu lub z oddalonego miejsca.

Elastyczne i uniwersalne  
Uniwersalne panele serii 500 umożliwiają współpracę w zasadzie w dowolnej przestrzeni 
roboczej, od małych sal konferencyjnych i biur domowych po duże audytoria. Możliwe 
jest otwieranie dokumentów, prezentacji, aplikacji, stron WWW i plików multimedialnych, 
sporządzanie na nich notatek cyfrowym atramentem oraz zapisywanie dokumentów do 
dystrybucji lub późniejszego wykorzystania. W salach konferencyjnych wyposażonych 
w tablice interaktywne SMART Board™ lub wyświetlacze można pracować z materiałami 
w dowolnym miejscu pomieszczenia oraz udostępniać je na tablicy interaktywnej lub 
ekranie. Pracownicy biur domowych lub przebywający w terenie mogą wykorzystać 
interaktywny panel SMART Podium z oprogramowaniem konferencyjnym SMART Bridgit™ 
do udostępniania ekranów oraz do pisania po materiałach, tak jakby znajdowali się w tym 
samym pomieszczeniu. 

Wydajne narzędzie do prowadzenie prezentacji
Interaktywny panel SMART Podium umożliwia prezenterowi sterowanie cyfrowymi 
materiałami podczas zwracania się do słuchaczy. Ponieważ wszystkie materiały 
znajdują się przed prezenterem i są wyświetlane na dużym ekranie, może on skupić 
się na utrzymaniu uwagi słuchaczy. Przewodowy pisak działa jak mysz do poruszania 
się po materiałach wyświetlanych na ekranie – umożliwia sterowanie aplikacjami 
komputera i sporządzanie notatek na aplikacjach, slajdach, stronach WWW i filmach 
wideo. Regulowana podstawa pomaga utrzymać naturalną postawę podczas pisania, 
a podświetlane przyciski (można używać w ciemnych pomieszczeniach) intuicyjnych 
funkcji umożliwiają zmianę koloru atramentu, gąbki, podświetlanie i uwydatnienie 
materiałów, dostęp do funkcji myszy oraz zapisywanie i natychmiastowe udostępnianie 
dokumentów.

Panele serii 500 to:
 • Panoramiczny wyświetlacz o 

przekątnej 18,5 cala (47 cm) lub 24 
cali (61 cm) do wyboru

 • Obraz o znamionowych 
proporcjach 16:9 z elastycznymi 
opcjami skalowania dla proporcji 
16:10 i 4:3

 • Zgodność ze standardem 1.3 HDCP
 • Gniazda podłączeniowe DVI, HDMI 

lub VGA
 • Cztery porty USB 2.0 High Speed
 • Możliwość sporządzania 

notatek cyfrowym atramentem 
i zapisywania całej pracy w 
pojedynczym pliku

 • Możliwość pisania po aplikacjach 
Microsoft® Office i zapisywania 
notatek w oryginalnych plikach
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komputerem i interaktywnym panelem SMART Podium.

Porty USB 2.0 High Speed
Trzy dostępne porty USB 2.0 o wysokiej prędkości umożliwiają 

podłączenie urządzeń dodatkowych, np. pamięci USB, kamery 

dokumentacyjnej lub osobistego urządzenia przenośnego. 

Czwarty port USB 2.0 na tylnym panelu gniazd przeznaczony 

jest do podłączenia komputera.

Blokada portu USB
Chroni przed nieupoważnionym przesyłaniem danych 

interfejsem USB, mechanicznie blokując dostęp do portu USB.

Załączone oprogramowanie SMART Meeting Pro
Wykorzystaj dostarczone w zestawie oprogramowanie 

SMART Meeting Pro do pisania cyfrowym atramentem po 

dowolnych dokumencie, aplikacji lub stronie WWW, albo do 

przechwytywania notatek w postaci skótu i zapisywania ich w 

plikach PDF lub PPT.

Załączony kabel SMART GoWire™ do 
automatycznego uruchamiania oprogramowania 
SMART
Kabel umożliwia podłączenie laptopa bez konieczności 

instalacji oprogramowania SMART.

Gwarancja
Interaktywny panel SMART Podium objęty jest dwuletnią 

gwarancją. U autoryzowanego sprzedawcy produktów SMART 

można wykupić gwarancję przedłużoną do pięciu lat.

Parametry techniczne
Systemy operacyjne
Interaktywne panele serii 500 obsługują systemy operacyjne 

Microsoft Windows®

Kluczowe funkcje i właściwości
Technologia Digital Vision Touch (DViT™)
CInteraktywny panel SMART Podium wykorzystuje opracowaną 

przez firmę SMART technologię DViT. Dzięki wprowadzeniu 

kamer w oprawę urządzenia, które służą do wykrywania dotyku 

i ruchów pisaka, technologia DViT zapewnia interaktywność i 

precyzję pisania.

Panoramiczny interaktywny wyświetlacz o 
rozdzielczości HD
Przeglądaj swoje materiały w na wyświetlaczu LCD o przekątnej 

18,5 cala (47 cm) lub 24 cali (61 cm) z funkcją Progressive Scan 

i rozdzielczością HD, który zapewnia wyraźne i szczegółowe 

obrazy. Panel 18,5-calowy wyświetla obrazy o rozdzielczości 

720p, a panel 24-calowy o rozdzielczości 1080p (pełna 

rozdzielczość HD).

Elegancki wygląd
Panele serii 500 odznaczają się smukłą sylwetką i bardzo wąską 

ramką z magnetyczną półką na pisaki, a zmniejszone wymiary 

decydują o ich praktyczności w dowolnej przestrzeni roboczej.

Przyciski pulpitu
Umożliwiają uzyskanie dostępu do funkcji kliknięcia 

prawym przyciskiem myszy, wybór koloru pisaka lub 

gąbki, albo uruchomienie klawiatury ekranowej, narzędzi 

przechwytywanie ekranu lub oprogramowania SMART 

Meeting Pro™. Podświetlane przyciski można obsługiwać w 

ciemnych pomieszczeniach. Przyciski są już skonfigurowane, 

ale można je zaprogramować dostosowując najczęściej 

używanych skrótów.

Przewodowy pisak
Steruj komputerem przy pomocy interaktywnego panelu 

SMART Podium i wygodnie pisz po dowolnych aplikacjach 

korzystając z przewodowego pisaka niewymagającego baterii. 

Podczas sporządzania notatek możesz oprzeć dłoń na ekranie, 

ponieważ to pisak jest punktem styczności z interaktywnym 

ekranem.

Wirtualny atrament SMART Ink 
Wirtualny atrament SMART Ink poprawia wygląd ręcznie 

pisanego tekstu, zwiększając jego czytelność. Możesz 

sporządzać notatki na dowolnych aplikacjach i zapisywać je 

w kilku popularnych aplikacjach, w tym Microsoft Office 2010 

lub Adobe® Acrobat® Pro. Możesz również przekształcać swoje 

odręczne notatki w obiekty tekstowe, którymi można sterować.

Integracja z trybem prezentera w aplikacji Microsoft 
PowerPoint® 
Umożliwia własny podgląd prezentowanego materiału, 

w tym wszystkich slajdów i komentarzy głosowych, 

oraz sterownie obrazami przeznaczonymi dla słuchaczy 

wyświetlanymi na ekranie, tablicy interaktywnej lub 

wyświetlaczu. Podczas prezentacji wykorzystuj przyciski 

na interaktywnym panelu SMART Podium do zmiany 

koloru atramentu, przewijania slajdów wstecz i w przód 

oraz zapisywania komentarzy głosowych.

Regulowana podstawa
Umożliwia bezproblemową regulację ustawienia 

interaktywnego panelu SMART Podium. Dzięki temu podczas 

sporządzania notatek możesz wygodnie oprzeć rękę na 

wyświetlaczu i utrzymywać kontakt wzrokowy z osobami 

zasiadającymi wokół stołu lub ze słuchaczami.

Zgodność ze standardem HDCP
Gwarantuje bezproblemowe i bezpieczne przesyłanie cyfrowo 

chronionych prawem autorskim materiałów pomiędzy 
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Porty USB 2.0 - porty o wysokiej prędkości, umożliwiające podłączenie urządzeń dodatkowych, 

np. pamięci USB, kamer dokumentacyjnych lub osobistych urządzeń przenośnych

Przyciski narzędzi aplikacji - służą do uruchamiania oprogramowania SMART Meeting Pro, 

przechwytywania zrzutów ekranowych

Przyciski narzędzi pisaka - uruchamiają klawiaturę ekranową, wskaźnik lub funkcję kliknięcia 

prawym przyciskiem oraz umożliwiają wybór gąbki lub koloru pisaka

Przyciski narzędzi pomocniczych - służą do uruchamiania pomocy i skalibrowania ekranu

Magnetyczna półka na pisaki – służy do przechowywania przewodowego pisaka, zapewniając 

łatwy dostęp
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SMART Podium Wymiary Wymiary (z regulowaną podpórką) Powierzchnia wyświetlania Ciężar (z podpórką)

18,5-calowy 
wyświetlacz 46,7 (szer.) × 33,0 (wys.) × 7,6 cm (gł.) 46,7 (szer.) × 32,1 (wys.) × 29,8 cm (gł.) 41,9 × 24,1 cm

Przekątna 18,5 cala (47 cm) 5,4 kg

24-calowy 
wyświetlacz 59,3 (szer.) × 40,1 (wys.) × 7,6 cm (gł.) 59,3 (szer.) × 39,0 (wys.) × 27,3 cm (gł.) 54,1 × 30,9 cm

Przekątna 24 cale (61 cm) 8,6 kg

Autoryzowany sprzedawca:


