
SMART Board 800-series

Interactieve whiteboard systemen
De SMART 800-serie combineert het grootste interactieve SMART scherm met ultra-
short-throw projectors. Dit zorgt voor flexibiliteit, aantrekkelijk design en een natuurlijke 
aanraak- en schrijfervaring. Deze interactieve whiteboard systemen zijn een uitstekende 
keuze voor praktisch elke werkomgeving.

SMART UX60-projector 
Verwijdert vrijwel alle schaduw en schittering.

SMART UF75-projector 
Beperkt schaduw en schittering.

SMART Meeting Pro 
Schrijf notities op whiteboardpagina’s of over 
willekeurige applicaties, sla ze op en deel ze 
vervolgens met anderen.

Multitouch-ondersteuning en  
freestyle-interactie 
Twee personen kunnen tegelijkertijd schrijven, de 
muis bedienen, wissen en objecten bewerken.

Toegankelijke samenwerkingsfuncties 
Verplaats objecten, schrijf en wis op een 
natuurlijke manier, zonder dat u de hulpmiddelen 
op het scherm nodig heeft.

 

Hoofdfuncties  
Freestyle-interactie 
Twee personen kunnen direct individueel of 
samen aan de slag met bijvoorbeeld schrijven 
met digitale inkt of het verplaatsen van objecten 
met hun vingers. Het is perfect voor freestyle-
samenwerking en brainstormen. 

Detectie van objecten 
SMART’s eigen Digital Vision Touch technologie 
(DViT) identificeert en volgt de acties van de 
gebruiker. De unieke technologie herkent de 
wisseling tussen vingers, een pen of een wisser. 
Twee personen kunnen ook schrijven met een 
pen, wissen met hun handpalm of vuist, en 
objecten verplaatsen met hun vingers. Hiervoor 
hoeven ze geen knoppen in te drukken of menu’s 
te openen.

Duurzaam oppervlak 
De 800-serie beschikt over een hard, matstalen 
oppervlak, waardoor deze uitstekend geschikt is 
voor projectie, maar ook eenvoudig te reinigen is.



Specificaties

Specificaties SMART Board 885ix interactieve whiteboard systemen

Projectieafstand     26,5 cm

Omvang actieve scherm    221 cm (87’’) diagonaal

Aspectverhouding     16:10

Resolutie      720p WGXA

Afmetingen     199,4 x 129,9 x 16,5 cm

Beschikbaar als stand-alone model   Ja

Ondersteuning voor meerdere schermen 
Sluit tot acht interactieve schermen op een 
computer aan. Deelnemers kunnen tegelijk 
schrijven en informatie delen door ze naar één 
van de aangesloten schermen te sturen.

Superieure beeldkwaliteit 
Elk systeem is uitgerust met een HD-ready 
ultra-short –throw projector die vrijwel alle 
schaduw en schittering wegneemt. 

SMART Ink™ 
Pak gewoon een pen en begin met schrijven. 
SMART Ink maakt uw handschrift gelijkmatiger 
waardoor het beter leesbaar wordt. U kunt over 
alle toepassingen notities schrijven en deze 
opslaan in Microsoft Office 2010-programma’s 
als Word, Excel, PowerPoint, Visio® en OneNote®, 
evenals Adobe® Acrobat® Pro. U kunt 
handgeschreven notities ook omzetten in 
tekstobjecten waarmee u kunt werken.
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