
Stvorený pre vzdelávanie 
a dodávaný so SMART  

Notebook® softvérom je

pripravný sprostredkovať snímanie 
až 8 simultánnych dotykov

pri 1080p FHD rozlíšení

špičkovou technológiou
počas 50,000 hodín* 

vášho vyučovania.

SMART Board® rad 4000
interaktívne dotykové displeje
Technológia budúcnosti už dnes
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55” SMART Board 4055 65” SMART Board 4065 70” SMART Board E70 

Nový rozmer spoľahlivosti

Dotykové displeje SMART série 4000 sú navrhnuté špeciálne pre školy. Sú spojením špičkových technických parametrov 
a širokých možností, ktoré so sebou prináša softvér SMART Notebook™. Viac dostupných uhlopriečok poskytuje optimálne 
riešenie pre všetky štandardné i malé miestnosti. Už žiadne chvenie obrazu, žiadne tiene, žiadne chybné body na projekčnej 
ploche, už žiadna vypálená výbojka - FHD rozlíšenie LCD displeja s brilantným podaním farieb upúta pozornosť každého študenta 
po celú dobu 50.000 hodín* životnosti.

* Jas znížený na polovičnú hodnotu.

Špecifikácie

rozmer 129,2 × 77,4 × 8,3 cm 151 × 90 × 8,7 cm 163,3 × 96,7 × 8,7 cm

rozmer dotykovej plochy 121,5 × 68,5 cm 143,2 × 81 cm 155,3 × 87,5 cm

uhlopriečka 139,7 cm (55”) 164,5 cm (65”) 177,8 cm (70”)

stranový pomer 16 : 9 16 : 9 16 : 9

rozlíšenie 1920×1080p @ 60Hz (FHD) 1920×1080p @ 60Hz (FHD) 1920×1080p @ 60Hz (FHD)

kontrast 1400 : 1 4000 : 1 4000 : 1

jas 300 cd/m2 300 cd/m2 300 cd/m2

pozorovací uhol 178° 178° 178°

integrované audio 2 × 10W r.m.s 2 × 10W r.m.s 2 × 10W r.m.s

technológia snímania dotyku IR IR IR

počet simultánnych dotykov 8 pre Windows 7, 8 a 8.1

rozpoznanie gest áno pre Windows 7, 8 a 8.1 a pre OS X 10.7 a 10.8

hmotnosť 53 kg 69,4 kg 77 kg

upevnenie na stene VESA 600×400mm VESA 600×400mm VESA 800×400mm

spotreba (nominálna/stand-by) 125 W / < 0,5 W 175 W / < 0,5 W 280 W / < 0,5 W

Pripojiteľnosť: 3 × HDMI® 1.4 ; RGB DSub (VGA) ; komponentný vstup 5×RCA ; kompozitný vstup RCA (R,W,Y) ; optický výstup SPDIF ; 

                                   USB A pre pripojenie médií ; USB B pre prenos dotyku ; audio vstup 3,5mm stereo jack

Napájanie:                100 - 230 VAC / 50 - 60Hz cez IEC 60320-C14

Súčasť dodávky:     priehradka na perá, dve ergonomické perá, napájací kábel, diaľkové ovládanie, VGA kábel 1,8m, USB A/B káble 5m

                                   SMART Notebook® softvér s ročnou licenciou SMART Notebook® Advantage

Záruka:                      2 roky odo dňa zakúpenia s možnosťou dokúpiť predĺženie záruky o 1 alebo 3 roky do 90 dní od zakúpenia.

Autorizovaný distribútor a servisné stredisko v SR: AP MEDIA, s.r.o. 
Staré grunty 7

841 04  Bratislava

+421 2 60 202 111

www.apmedia.sk

www.smartboard.sk


