المواصفات

اللوحة المسطحة التفاعلية
® SMART Boardمع الجھاز
الموديل 8055ie-SMP
المواصفات المادية
الحجم

مساحة الشاشة النشطة
)المساحة المعروضة
التفاعلية القصوى(

العرض  ٥٢ ٣/٨بوصة × االرتفاع  ٣٢ ٥/١٦بوصة × العمق  ٣ ١١/١٦بوصة
) ١٣٣سم ×  ٨٢سم ×  ٩٫٣سم(
)راجع األبعاد المادية في الصفحة  ٧للحصول على األبعاد التفصيلية(.
الخط القطري  ٥٤ ٥/٨بوصة ) ١٣٩سم( ،نسبة العرض إلى االرتفاع ١٦:٩
العرض  ٤٧ ٥/٨بوصة  -االرتفاع  ٢٦ ٣/٤بوصة
) ١٢١سم ×  ٦٨سم(

كافة األبعاد  ١/٨ -/+بوصة ) ٠٫٣سم(.
كافة األوزان  ٢ -/+بوصة ) ٠٫٩كجم(.

الوزن
اللوحة المسطحة التفاعلية

 ٩٨رطل ) ٤٤٫٥كجم(

الجھاز

 ٢٫٦رطل ) ١٫٢كجم(

حجم الشحن
وحدة واحدة على النقالة

العرض  ٦١ ٣/٤بوصة × االرتفاع  ٤٣بوصة × العمق  ٤٣ ٣/١٦بوصة ) ١٥٧سم ×  ١٠٩سم ×  ١١٠سم(

 ٣وحدات على النقالة

العرض  ٦١ ٣/٤بوصة × االرتفاع  ٤٣بوصة × العمق  ٤٣ ٣/١٦بوصة ) ١٥٧سم ×  ١٠٩سم ×  ١١٠سم(

وزن الشحن
وحدة واحدة على النقالة
 ٣وحدات على النقالة

 ١٤٨رطل ) ٦٧كجم(
 ٤٠٠رطل ) ١٨١كجم(
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المزايا القياسية
تكنولوجيا اللمس

التأثيرات
التوجيه
الكشف عن التواجد

القلم

الممحاة

تستخدم تقنية ) DViT® (Digital Vision Touchالكاميرات الرقمية لتتبع الكائنات المتفاعلة مع السطح .تستطيع الكاميرات
التعرف على لمس األصابع والقلم والممحاة.
تدعم التأثيرات متعددة اللمس
يمكنك زر التوجيه الموجود على وحدة اختيار األلوان من تكيف التحكم اللمسي لعدة خواص دقة الشاشة.
يوجد باللوحة المسطحة التفاعلية مستشعرين للكشف عن التواجد على اإلطار الخاص بھا حيث يمكنھما الكشف عن تواجد
األفراد لمسافة تصل إلى  ١٦بوصة ) ٥متر( عند ضبط اللوحة المسطحة التفاعلية على وضع االستعداد .عندما يقوم
المستشعران بالكشف عن تواجد األفراد في الغرفة ،يتم تشغيل اللوحة المسطحة التفاعلية مع عرض شاشة الترحيب وإطالق
صوت النظام على نحو قرع األجراس .يؤدي لمس الشاشة إلى تنشيط اللوحة المسطحة التفاعلية .وعندما ال يكشف المستشعران
عن تواجد األفراد في الغرفة ،تعود اللوحة المسطحة التفاعلية إلى وضع االستعداد .يمكن تغيير إعدادات الكشف عن التواجد من
خالل قائمة العرض على الشاشة.
يتفاعل القلم مع اللوحة المسطحة التفاعلية لرسم الحبر الرقمي .تتيح لك األزرار الموجودة على وحدة اختيار األلوان إمكانية
اختيار لون القلم .يوجد في اإلطار السفلي للوحة المسطحة التفاعلية فتحات مغناطيسية للقلمين المضمنين.
يكون للوحة المسطحة التفاعلية ممحاة مثبتة بمغناطيس.

لوحة المفاتيح

يمكنك توصيل لوحة المفاتيح أو الضغط على زر لوحة المفاتيح الموجود على وحدة اختيار األلوان وذلك الستخدام لوحة
المفاتيح الموجودة على الشاشة.

تعليمات المنتج

تتيح لك زر التعليمات الموجود على وحدة اختيار األلوان إمكانية الوصول إلى تعليمات المنتج.

األجھزة المضمنة

تعد الموصالت واألجھزة التالية مضمنة مع اللوحة المسطحة التفاعلية  SMART Boardمع الجھاز.

٢

•

مكبرا الصوت

•

كابل  "٥ '١٦ USBبوصة ) ٥م(

•

كابل VGA

•

عشر مشابك صغيرة و ٥مشابك كبيرة )إلدارة الكابل(

•

التحكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء

•

كابل الطاقة

•

أداة مد CAT 5 USB

•

كابل التشغيل التلقائي ™ SMART GoWireمع برنامج تشغيل ™SMART Meeting Pro
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•
•
•
•
•
•

الجھاز

كابل الطاقة  ٣بوصة ) ٠٫٩م(
مجموعة األسالك  ١٦بوصة ) ٥م( لتوصيل اللوحة المسطحة التفاعلية للكمبيوتر المحمول.
كابل  ٦ USBبوصة ) ١٫٨م(
كابل  ٤ VGAبوصة ) ١٫٢م(
مھايئ الطاقة
أجھزة التثبيت

وحدات دخل الفيديو والتحكم
اللوحة الطرفية السفلية

اللوحة الطرفية الداخلية

اللوحة الطرفية الجانبية

•

S-Video

•

HDMI

•

)VGA (x 2

•

Display Port

•

DVI-D

•

)USB B (x2

•

دخل التحكم في الغرفة

•

خرج التحكم في الغرفة

•

USB A
مالحظة
يمكن تعطيل ھذا .راجع دليل مستخدم اللوحة المسطحة التفاعلية  SMART Board 8055iو8055i-SMP
و (smarttech.com/kb/170177) 8055ie-SMPللحصول على مزيد من المعلومات.

الطاقة

٣

•

USB B

•

HDMI

•

مدخل طاقة التيار المتردد

•

طاقة التيار المتردد التمريرية
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المواصفات السمعية
الوحدات الطرفية لمكبر
الصوت الخارجي

تتضمن مكبرا صوت  ١٥واط
 ١٠واط  ١٠ +واط في  ٨للمقاومة

وحدات دخل الصوت

خرج الصوت

•

USB

•

مقبسان  RCAمزدوجان )(x 2

•

مقبس  ٣٫٥ملم

مقبسان  RCAمزدوجان )(x 2

مواصفات الشاشة
مقياس البكسل

 ٠٫٦٣ملم

نسبة التباين

2800:1

درجة السطوع
التردد األفقي
التردد الرأسي
الدقة المثلى

الحد األقصى cd/m2 ٤٥٠
 ١٤إلى  ٩٦كيلو ھرتز )تناظري ورقمي(
 ٢٤إلى  ٨٥ھرتز
 ١٩٢٠إلى  ١٠٨٠عند  ٦٠ھرتز

برامج التشغيل

نظام تثبيت الجھاز

الضمان

•

تطبيق برنامج SMART Meeting Pro

•

متصفح اإلنترنت

•

عارض PDF

•
•

عارض العرض التقديمي
حامل التعليق

•

أربعة مسامير لتثبيت حامل الجھاز على اللوحة المسطحة التفاعلية

•

مسمار إبھامي واحد لحمل الجھاز في مكانه على الحامل

ضمان للجھاز محدد بعامين .راجع وثائق الضمان الخاصة بالمنتج لمعرفة المزيد من المعلومات.
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متطلبات التثبيت
•

يجب أن يتم بمعرفة مثبتين مدربين باحتراف.

•

يحتاج المثبتون إلى لوح التثبيت من نوع ® VESAقياسي  ٦٠٠ملم × لوح التثبيت  ٤٠٠ملم لتثبيت اللوحة المسطحة
التفاعلية على الحائط .يجب أن يبلغ عمق حامل التثبيت على الحائط  ١٤ملم كحد أدنى للتأكد من وجود مساحة كافية
لمكبرات الصوت.

•

تأكد من أن نظام التثبيت يمكن أن يدعم وزن المنتج.

متطلبات التخزين والتشغيل
متطلبات الطاقة

 ٠٫٨أمبير إلى  ١٫٨أمبير عند  ١٠٠فولت إلى  ٢٤٠فولت للتيار المتردد ٥٠ ،ھرتز إلى  ٦٠ھرتز

استھالك الطاقة عند
 ٧٧درجة فھرنھايت
) ٢٥درجة مئوية(

عادة إلى ما يصل إلى  ١٤٨واط )درجة السطوع عند  ٪٨٠والصوت عند  (٥٠الحد األقصى  ١٧٨واط )درجة السطوع
والصوت عند الحد األقصى(

درجة حرارة التشغيل

 ٤١درجة فھرنھايت إلى  ٩٥درجة فھرنھايت ) ٥درجة مئوية إلى  ٣٥درجة مئوية(

درجة حرارة التخزين

 ٤-درجة فھرنھايت إلى  ١٤٠درجة فھرنھايت ) ٢٠-درجة مئوية إلى  ٦٠درجة مئوية(

الرطوبة

 ٪٥إلى  ٪٨٠رطوبة نسبية ،بال تكثيف
تنبيه
• تعد اللوحة المسطحة التفاعلية مخصصة لالستخدام داخل المنزل فقط.
• تجنب القيام بسكب أو رش السوائل داخل المكونات اإللكترونية للمنتج.

متطلبات التھوية

حافظ على توفير مساحة للتھوية بمقدار  ٤بوصة ) ١٠سم( حول كافة جوانب اللوحة المسطحة التفاعلية وذلك للسماح بتشغيل
مراوح التبريد الخاصة بھا .تجنب القيام بتخزين أو تشغيل اللوحة المسطحة التفاعلية في البيئات المتربة فقد تؤثر األتربة على
تھوية وتبريد المنتج.

الناحية البيئية
•
•

التفريغ اإللكتروستاتيكي
)(ESD

٥

مصمم لتحمل الصدمة اإللكتروستاتيكية
 EN61000-4-2مستوى الشدة للتفريغ اإللكتروستاتيكي المباشر وغير المباشر )التالمس  ٤±كيلوفولت  /الھواء (٨±
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االنبعاثات المدارة والمشعة

•

 FCCالجزء  ١٥الفئة A

•

EN55022 / CISPR 22

•

KN55022

تصنيف القابلية لالشتعال
اإللكترونيات والموصالت

UL 94-V0

األجزاء الميكانيكية

UL 94-HB

كابل USB
التوافق البيئي
الشھادة التنظيمية

UL VW-1 / CSA FT4
 EU RoHSوWEEE
تقرير  CBو) CEالفئة  (Aو) C-Tickالفئة  (Aو) FCCالفئة  (Aو KCCو PSBوUL/C-US

أرقام طلب SMART
SBID 8055ie-SMP

اللوحة المسطحة التفاعلية  SMART Board 8055iمع الجھاز .تتضمن مفتاح ترخيص برنامج التشغيل SMART
 Meeting Proوالكابل  SMART GoWireمع برنامج تشغيل  SMART Meeting Proوأداة مد .CAT 5 USB

الملحقات االختيارية
لمزيد من المعلومات حول الملحقات اإلضافية الخاصة باللوحات المسطحة التفاعلية  ،SMART Board 8055iراجع
.smarttech.com/accessories
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األبعاد المادية
المنظر األمامي والجانبي

المنظر الخلفي

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
 .© 2012 SMART Technologies ULCجميع الحقوق محفوظة .يعد كل من  SMART Boardو smarttechو DViTو SMART Meeting Proو okSMART Noteboو SMART
 GoWireوشعار  SMARTوكافة سطور عالمات  SMARTبمثابة عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  SMART Technologies ULCفي الواليات المتحدة و/أو الدول األخرى .قد تكون
كافة المنتجات األخرى من الجھات الخارجية وأسماء الشركات بمثابة عالمات تجارية ألصحابھا .واحدة أو أكثر من براءات االختراع التالية US6320597 :و US6326954وUS6563491
و US6741267و US6803906و US6829372و US6947032و US6954197و US6972401و US7151533و US7236162و US7411575و US7619617وUS7643006
و US7692625و US7755613و US7757001و US7880720و USD612396و USD616462و USD617332و .USD636784تعد براءات االختراع األخرى معلقة .تعد المحتويات
عرضة للتغيير دون إخطار.٢٠١٢/٠٦ .

٧

