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Nya SMART Board iQ MX för skolor med
begränsad budget
Produktnyhet
Nya SMART Board iQ MX är lösningen för skolor som behöver utrusta hela
skolan på en gång med digitala verktyg eller har en begränsad budget. Det
senaste tillskottet i SMART Board iQ-familjen från SMART Technologies ger
mycket för pengarna: digital whiteboard med flervägskollaboration i realtid,
inbyggd webbläsare och skärmdelning. Du når innehållet via ikoner på
skärmen utan att behöva koppla in dator.

SMART Board iQ - plattformen för all digital undervisning
SMART Board iQ MX-serien är speciellt framtagen för lärare och elever och
fungerar väl tillsammans med mjukvarusviten SMART Learning Suitesom på
olika sätt binder samman elever, lärare, föräldrar och alla olika digitala
verktyg i och utanför klassrummet till en pedagogisk helhet.
Behöver inte koppla in dator
Utan att koppla in dator eller andra apparater kan du skriva på den digitala
whiteboarden, dela whiteboarden och låta dina elever tillföra idéer från sina
digitala enheter, du kan söka på internet, skärmspegla innehåll från vilken
digital enhet som helst, visa och arbeta i SMART Notebook, SMART lab,
SMART response och SMART amp.
Storlekar och priser
SMART Board iQ MX finns i flera storlekar och passar alla klassrum, 65", 75"
och 86". Pris från 29 990 kr per styck, finns även som kampanj i 3-packför 85
990 kr.
Lärare om SMART Board
"Kollaborativt lärande oavsett ämne."
"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och
idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."
"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."
"Jag använder vår SMART Board varje lektion, SMART Board är ett måste i
undervisningen idag."
Funktioner SMART Board iQ MX
Aktivt pennfack

- känner när du lyfter pennan, du behöver inte klicka på ikoner när du vill skriva,
flytta, sudda.
Simultaneous Tool Differentiation
- flera personer kan arbeta med olika verktyg samtidigt på skärmen.
Stöd för gester
- rotera och zooma in och ut med vanliga gester. Multitouch på både Windows
och Mac.
Object Awareness™
- du skriver med pennan, flyttar det du skrivit med fingret och suddar med
handflatan.
SMART Ink™
- anteckna på alla ytor med det digitala bläcket SMART Ink.
4K Ultra HD
- SMART Board iQ är en LED-skärm med utmärkt Ultra HD 4K- upplösning.
Energy Star®-märkt
- energisnål med liten klimatpåverkan och låg ägandekostnad (65")
SMART Learning Suite
- en ett års-licens på världsledande SMART Learning Suite medföljer i köpet.
SilkTouch™
- ger en bekväm, matt yta som minimerar reflektioner.

Ljussensor
- anpassar automatiskt skärmens ljusstyrka till omgivningens ljusförhållanden.
Integration med elevenheter - plattformsoberoende
- datorer, chromebooks, surfplattor och telefoner via SMART mjukvara.
Väggfäste eller mobilt stativ
- väggfäste ingår. Om skolan önskar en mer flexibel lösning är det möjligt att
komplettera med ett elektriskt, mobilt, höj- och sänkbart stativ.

Läs mer:
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Vad är SMART Board
SMARTKlubben - användarföreningen för pedagoger

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva,
AVerVision och ErgoXS.
Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och
organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer
måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga
resurser.
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