
SMART Podium™ 
interaktívny displej
Modely SP518-NB a SP518-SMP

Špecifikácia
Rozmery      46,7 cm × 33 cm × 7,6 cm (š×v×h)

(18 3/8" × 13" × 3")

S nastaviteľným
stojanom

46,7 cm × 32,1 cm × 29,8 cm (š×v×h)

(18 3/8" × 12 5/8" × 11 3/4")
(v najvyššej polohe)

Rozmery displeja      41,9 cm × 24,1 cm (š×v)

(16 1/2" × 9 1/2")

47 cm (18 1/2")

Hmotnosť
so stojanom

5,4 kg (12 lb.)

Hmotnosť 
bez stojanu

4,5 kg (10 lb.)

Prepravná hmotnosť      9,5 kg (20 lb. 14 oz.)

Prepravný rozmer      55,2 cm × 43,5 cm × 25,9 cm (š×v×h) 
(21 7/8" × 17 3/8" × 10 2/8") Všetky rozmery +/- 1/8" (0,3 cm). Všetky hmotnosti +/- 2 lb. (0,9 kg).

Všeobecné vlastnosti
Systémové
požiadavky

Podpora operačných systémov Windows® 7, 8, 8.1 a Mac OS X 10.7 a 10.8. 
Kompletný zoznam požiadaviek nájdete na stránke výrobcu smarttech.com/support.

SP518-NB      V cene riešenia je licencia softvéru SMART Notebook® 14. 

Špecifikácia

Uhlopriečka

Zaregistrujte svoj harvdér na smarttech.com/registration a skontaktujte svojho 
dodávateľa, ktorý vám dodá licenčný kľúč k softvéru.

http://www.smarttech.com/support


SP518-SMP Informácie potrebné k online registrácii vášho hardvéru, ktoré vám umožnia stiahnutie 
a aktiváciu softvéru SMART Meeting Pro™ pre operačné systémy Windows® 7, 8 a 8.1 
sú súčasťou balenia.

HDCP Rev. 1.3

Nastaviteľný stojan      Umožňuje plynulo nastaviť sklon displeja v rozsahu od 60° až do 17,5° od zvislej osi.

Uchytenie      Štandard VESA® 100 mm

Káble      Súčasťou balenia sú DVI-D / DVI-D, VGA / DVI-A a USB-A / USB-B káble pre pripojenie
displeja k počítaču. Súčasťou balenia je tiež napájací kábel s vidlicou podľa špecifických 
požiadaviek cieľovej krajiny. Samostatne je potrebné zabezpečiť si káble pre pripojenie 
iných zdrojov signálu resp. dát (myš, klávesnica, externý disk a pod.).

Napájanie

Primárna strana      100V AC až 240V AC, 50 Hz alebo 60 Hz

Sekundárna strana      12V DC, 5A, 60 W maximum

Správa 
napájania

Interaktívny displej je vybavený módom úspory energie. V tomto móde sa displej 
automaticky vypne, ak ho nepoužívate vopred stanovený čas. Displej je možné opätovne 
zapnúť stlačením tlačidla On/Off.

            Certifikácia CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO 

Environmentálna zhoda EU Packaging, RoHS (Europe), Packaging, WEEE

Záruka Štandardná 2-ročná záruka

Obrazovka

Snímanie dotyku
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Súčasťou dodávky je napájací adaptér.

Rozhranie

Stranový pomer 

  Rozlíšenie        

Počet farieb        

Synchronizačná 
frekvencia

Parametre interaktívneho displeja 
a-Si TFT active-matrix LCD display

technológia DViT™ (Digital Vision Touch)

USB 2.0

 natívny 16:9, podpora 4:3 a 16:10 pri zmene rozlíšenia. 

720p (1366 × 768) 

16,8 milióna

Vertikálna: 56 Hz

Horizontálna: 76 Hz

I   P O Z O R !

Niektoré počítače Mac prenášajú video signál mimo frekvenčný uvedený rozsah 
56 Hz -76 Hz. Takéto počítače nemôžu byť s displejom SMART Podium™ použité.

http://www.smarttech.com/registration


Kontrast 580:1

Jas 180 cd/m²

Pozorovací uhol horizontálny 170°; vertikálny 160°

Video vstup analógový 0,7 Vp-p @ 75 ohms

Spojenie automaticky za menej ako 2 sekundy

Odozva displeja 5 ms

Podsvietenie 
tlačidiel

Pre jednoduchšiu orientáciu sú tlačidlá na ráme displeja podsvietené. Ak stlačíte Pen Color,
Eraser alebo Select, podsvietené bude aktívne tlačidlo.

Životnosť displeja      30.000 hodín

Stylus IR, pripojený aktívny stylus s komfortným uchopením bez potreby batérií 

Magnetický rám      Stylus je možné odkladať na magnetický rám na spodnej strane displeja.

Odozva pera 150 pps

Tlačidlo napájania       zelená - displej je zapnutý; zelená bliká - displej sa spúšťa;
oranžová - displej je pripojený, ale nečinný;

Stavový indikátor zelená - systém komunikuje s ovládačmi; zelená bliká - systém je v móde HID (myš) 
červená - systém nie je pripojený k PC/laptopu;
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Konektivita

Zabezpečenie       Kensington® bezpečnostný slot
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Skladovanie

Prevádzkové a skladovacie podmienky
teplota od -10°C do +60°C; nekondenzujúca relatívna vlhkosť 20% až 90% 

Prevádzka teplota od +5°C do +35°C; nekondenzujúca relatívna vlhkosť 20% až 80%

SMART objednávacie čísla
SP518-NB SMART Podium 518 interactive pen display so softvérom SMART Notebook®

SP518-SMP SMART Podium 518 interactive pen display so softvérom SMART Meeting Pro®

  DVI-I video vstup / výstup

USB B       pripojenie displeja k PC/laptopu

USB A       3 × pripojenie médií, myši alebo klávesnice
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Rozmery
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smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
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