Műszaki jellemzők

SMART Podium interaktív
előadói képernyő
SP524-NB és SP524-SMP modellek
Fizikai műszaki jellemzők
Méret

59,3 cm széles × 40,1 cm magas × 7,6 cm
mély
(23 5/16" széles × 15 13/16" magas × 3/4"
mély)

Állítható állvánnyal

59,3 cm széles × 39 cm magas × 27,3 cm
mély
(23 5/16" széles x 15 3/8" magas × 10 3/4"
mély)

(legmagasabb
helyzet)
Megjelenítési
terület

54,1 cm széles x 30,9 cm magas)
(21 5/16" széles x 12 3/16" magas)
61 cm (24") átlósan

Tömeg a

8,6 kg (19 font)

beállítható
állvánnyal
A teljes méret +/- 0,3 cm (1/8"). Az összes tömeg +/- 0,9 kg (2 font)

Tömeg a

7,3 kg (16 font)

beállítható állvány
nélkül
Szállítási tömeg
Szállítási méret

14 kg (30 font 13 uncia)
67,7 cm széles × 50 cm magas × 26,9 cm
mély
(26 1/2" széles x 19 7/8" magas × 10 1/2"
mély)

Hihetetlenül egyszerű
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SMART Podium interaktív előadói képernyő – SP524-NB és SP524-SMP modellek

Normál jellemzők
Rendszerkövetelm
ények
SP524-NB

Támogatja a Windows® és a Mac OS operációs rendszert. A rendszerkövetelmények
teljes listáját a smarttech.com/support webhelyen nézze meg.
Egy DVD tartozik az interaktív előadói képernyőjéhez, mely SMART Notebook 10
csoportmunkát elősegítő oktatószoftvert és SMART termékillesztő programokat
tartalmaz. Telepítse a szoftvert, majd regisztráltassa az interaktív előadói képernyőjét a
smarttech.com/registration webhelyen, hogy megkapja a szoftver aktivális kulcsát.

SP524-SMP

A terméke csomagolásában található regisztrációs dokumentum tartalmazza terméke
internetes regisztrációjához szükséges útmutatásokat, mely lehetővé teszi, hogy
letöltse és aktiválja a SMART Meeting Pro™ találkozószervező szoftvert és a SMART
termékillesztő programokat.

HDCP-

Megfelel az 1.3 átdolgozásnak.

másolásvédelem
Fokozatmentesen
dönthető állvány
Felszerelés
Kábelek

Lehetővé teszi az interaktív előadói képernyő dőlésszögének a függőlegeshez képesti
minimális 60° és maximális 13,5° közötti változtatását.
Szabványos VESA® 100 mm hátsó rögzítőlap.
Egy DVI-D - DVI-D kábelt, egy VGA - DVI-A kábelt és egy USB-A - USB-B kábelt
tartalmaz az interaktív előadói képernyője csatlakoztatásához. Egy országspecifikus
tápkábelt is tartalmaz interaktív előadói képernyője hálózati adapterhez történő
csatlakoztatásához. Saját magának kell terméke kiegészítő készülékekhez történő
csatlakoztatásához szükséges megfelelő kábelekről gondoskodnia.

Tápegység
Bemenet
Kimenet

100V–240V AC, 50 Hz vagy 60 Hz
12V DC, 5A, 60 W maximum

Energiagazdálkodá

Az interaktív előadói képernyő rendelkezik egy Energiatakarékos üzemmóddal. Ezen

s

üzemmódban kikapcsolódik az interaktív előadói képernyő, ha a meghatározott ideig
nem használják a kezelőszerveit. A bekapcsolás gomb megnyomásával kapcsolhatja
vissza.

Kötelező tanúsítás

Környezeti

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

EU csomagolás, RoHS (Európa), Csomagolás, WEEE

megfelelőség
Garancia

Két éves korlátozott garanciával rendelkezik az interaktív előadói képernyője. A
részletes tudnivalókért a termék csomagolásában található garanciális dokumentumot
nézze meg.
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Interaktív előadói képernyő jellemzői
Képernyő
Digitalizáló

a-Si TFT aktív matrix LCD-megjelenítő
DViT™ (digitális vetített kép érintése) technológia

technológia
Kommunikációs

USB 2.0 (nagy sebességű)

interfész
Oldalarány
Felbontás
Színmélység
Szinkronizálási
tartomány

Natív 16:9 arány. Skálázással támogatja a 4:3 és 16:10 arányt.
1080 soros (1920 x 1080)
16,8 millió
Függőleges: 56 Hz
Vízszintes: 76 Hz
FON TOS
Egyes Mac számítógépek az 56 - 76 Hz szinkronizálási tartományon kívül adnak
videojeleket. E modellek nem használhatóak a SMART Podium interaktív előadói
képernyővel.

Kontrasztarány
Fényerő
Nézési szög

580:1 (szokásos)
Világosság 180 cd/m² (szokásos)
Vízszintes 170°
Függőleges 160° (szokásos)

Bemeneti videojel
Automatikus

Analóg 0,7 Vp-p pozitív 75 Ohm esetén
Kevesebb mint 2 másodperc

beállítás
Megjelenítő

5 ezredmásodperces fekete-fehér válaszidő (szokásos)

válaszidő
Világító gombok

A felismerés megkönnyítésére hátulról meg vannak a kereten lévő gombok világítva.
Amikor megnyomja a Tollszín, Radír vagy Kijelölés gombot, akkor az aktív gomb
jelzésére működik a háttérvilágítás.

Háttérvilágítás

30 000 óra (névleges)

élettartama
Zsinórral rögzített

Infravörös, elemmentes, zsinórral rögzített toll kényelmes szárral

toll
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Mágneses tolltartó

Használaton kívül kényelmesen tárolható a toll a kereten elhelyezett mágneses
tolltartón.

Maximális toll

150 pont másodpercenként

mintavételezési
sebesség
Bekapcsoló gomb

Zöld színnek világít, amikor be van kapcsolva a rendszer, zöld színnel villog a rendszer
indításakor, és sárga színnel a rendszer készenléti állapotában.

Állapot jelzőfény

Zöld színnel világít, amikor a rendszer SMART termékillesztő programokkal
kommunikál, zöld színnel villog, amikor a rendszer kezelőfelület eszköz (egér) módban
van, valamint folyamatosan piros színnel világít, amikor az interaktív előadói képernyő
nem kommunikál a számítógéppel.

Be-/kimeneti
interfész
Videó BE

DVI-I

Videó KI

DVI-I

USB-B

USB 2.0 csatlakozóaljzat az interaktív előadói képernyőnek a számítógépéhez történő
csatlakoztatásához.

USB A (x3)

USB 2.0 csatlakozóaljzat egy USB-eszköz, mint egér, billentyűzet vagy USB-meghajtó
csatlakoztatásához.
ME GJE GY ZÉ S
Az USB-A portok mechanikus zárolásával akadályozza meg a jogosulatlan
adatátviteleket.

Védelem

Kensington® zárnyílás

Tárolási és működési jellemzők
Tárolási hőmérséklet

-10,00℃ és 60,00℃ közötti (-10℃ és 60℃ közötti) hőmérséklettartomány, 20% és
90% közötti páratartalom mellett, nem kicsapódó

Üzemi hőmérséklet

5,00℃ és 35,00℃ közötti (5℃ és 35℃ közötti) hőmérséklettartomány, 20% és 80%
közötti páratartalom mellett, nem kicsapódó

SMART rendelési számok
SP524-NB
SP524-SMP

SMART Podium 524 sorozatú interaktív előadói képernyő SMART Notebook szoftverrel
SMART Podium 524 interaktív előadói képernyő SMART Meeting Pro szoftverrel
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Fizikai méretek
Elölnézet

Oldalnézet
(állvány nélkül)

15 13/1 6" (40.1 cm )

12 3/16"
(30 .9 cm )

23 5 /16 " ( 59 .3 cm )

21 5 /16 " ( 54 .1 cm )

3 " ( 7 .6 cm )

8 5 /8"
(21 .9 cm )

15 3/8" (39 cm )

17 .5 °

61 °

10 3 /4" ( 27 .3 cm )

16 5 /16 " ( 41 .4 cm )

Oldalnézet (állvánnyal)

smarttech.com/supportsmarttech.com/contactsupport
© 2015 SMART Technologies ULC. Minden jog fenntartva. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DViT,
smarttech, a SMART logó és valamennyil SMART szlogen a SMART Technologies ULC védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban. Minden más termék- vagy vállalatnév tulajdonosa védjegye lehet. Egy vagy több a következő szabadalmak közül: US6320597;
US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625;
US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332; and USD636784. Egyéb szabadalmi kérelmek folyamatban. A tartalom előzetes
értesítés nélkül változhat. 03/2015.
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