
SMART Board® 6065 

Interaktívny displej 
 

 

 

 

Dotykový displej 6065 je nástupcom SMART E70. S uhlopriečkou 65“ je vynikajúcou symbiózou 

špičkových technických parametrov a možností, ktoré so sebou prináša softvér SMART Notebook™. 

Displej s uhlopriečkou 164cm je svojou veľkosťou a HD 4K rozlíšením optimálnym riešením pre všetky 

štandardné miestnosti. Brilantné podanie farieb a grafické vlastnosti tohto dotykového panela upútajú 

pozornosť každého študenta. Takto ponímaná implementácia moderných technológií činí vyučovací proces 

kvalitným, moderným a príťažlivým. Novinkou je Pen iQ™, vďaka ktorej môžete pre každé pero vybrať inú 

farbu a pohodlne písať či kresliť v akejkoľvek aplikácii. 

Plňte Sny, prezentujte študijné Materiály, príďte s Alternatívou a dovoľte svojim študentom spoznať Radosť 

z učenia s využitím moderných Technológií. 
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Kľúčové vlastnosti  

Multidotyková inteligencia a Pen iQ™ 

Kamerová technológia DviT sníma dotyky a gestá dvoch študentov 

súčasne. Simultánna činnosť prebieha bez potreby prepínania 

užívateľov. SMART Board 6065 rozpozná, či pracujete s perom, či sa 

dotýkate prstom, alebo mažete dotykom dlane. Inovácia v podobe 

Pen iQ™ dovoľuje neobmedzenú prácu oboch študentov, pretože 

systém identifikuje obe perá a pamätá si použité natsavenie pre 

každé z nich.  

 

Zážitok z dotyku 

Pri konštrukcii tohto displeja zúročil SMART® svoje 

viac ako 20 ročné skúsenosti a vytvoril povrch, ktorý 

znižuje množstvo odleskov a zlepšuje pohyb prstov, 

čím uľahčuje dotykové ovládanie. To vám dovoľuje 

viesť svoje hodiny bez čakania na reakciu systému na 

váš dotyk. 

Rozlíšenie a nadčasový dizajn 

Ultra HD rozlíšenie zlepšuje čitateľnosť písma a rozpoznateľnosť objektov aj 

vo svetlých priesotroch, vďaka čomu vašim študentom neunikne ani 

najmenší detail. Spojením s moderným dizajnom oslovuje SMART už aj 

najnáročnejších klientov. 

 

Špecifikácia 

Rozmer 

150,8 × 97,8 × 12,0cm  

Rozmer dotykovej plochy 

142,8 × 80,4cm  (uhlopriečka 163,9cm) 

Stranový pomer 

16:9 

Maximálne rozlíšenie a kontrast 

3840 × 2160p @30Hz (16:9) 

1400:1 

Ozvučenie 

vstavané reproduktory 2 × 10W r.m.s. 

Technológia snímania dotyku 

DviT – kamerová Digital Vision Touch 

rozoznávanie použitých nástrojov a gest 

Počet dotykov 

4 pre OS Windows 7 a Windows 8 a 8.1 

Príkon (max/nom/stand-by) 

190 / 175 / 38 W 

Hmotnosť 

81kg 

Konektivita 

HDMI (1×); 3,5mm stereo jack; USB-B

 

Súčasti dodávky: 

dve ergonomické perá; náhradné špičky na perá; napájací kábel 2,4m; USB A/B kábel 5m (maximálna 

dĺžka USB pripojenia je 10m); SMART Notebook Classroom alebo Site licencia; SMART Notebook 

Advantage (1 ročná licencia); zásielka neobsahuje nástenný držiak displeja (VESA 400)! 


