Specificaties

SMART Podium-scherm
voor interactieve pen
Modellen SP524-NB en SP524-SMP
Fysieke specificaties
Formaat
Met verstelbare

59,3 cm B × 40,1 cm H × 7,6 cm D
59,3 cm B × 39 cm H × 27,3 cm D

stand
(hoogste positie)
Beeldgebied

54,1 cm B × 30,9 cm H
61 cm diagonaal

Gewicht met

8,6 kg

verstelbare stand
Gewicht zonder

7,3 kg

verstelbare stand
Transportgewicht

14 kg (30 lb. 13 oz.)

Transportformaat

67,7 cm B × 50 cm H × 26,9 cm D

Alle afmetingen binnen 0,3 cm Alle gewichten binnen 0,9 kg

Standaard eigenschappen
Systeemvereisten

Ondersteunt Windows®- en Mac OS-besturingssystemen. Zie smarttech.com/support
voor een volledige lijst van systeemvereisten.

SP524-NB

Er is een dvd inbegrepen bij het interactieve pendisplay met daaropp
SMART Notebook™ 10-software voor samenwerkend leren en SMARTproductstuurprogramma's. Installeer de software en registreer het interactieve
pendisplay op smarttech.com/registration om de productcodes te ontvangen die nodig
zijn om de software te activeren.
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SP524-SMP

Het registratiedocument in de productverpakking bevat aanwijzingen voor het online
registreren van uw product. Daarmee kunt u SMART Meeting Pro™-software en
SMART-productstuurprogramma's downloaden en activeren.

HDCP
Smooth Tilt Stand

Compatibel met revisie 1.3
Hiermee kunt u de hellingshoek van het interactieve pendisplay verstellen van de
minimale positie van 60° vanaf verticaal tot de maximale positie van 13,5° van verticaal.

Montageplaat
Kabels

Standard VESA® 100 mm montageplaat voor achterzijde
Een DVI-D-naar-DVI-D-kabel, een VGA-naar-DVI-A-kabel en een USB-A-naar-USB-Bkabel zijn inbegrepen om het interactieve pendisplay aan te sluiten op uw computer. Een
landspecifieke wisselstroomkabel om het interactieve pendisplay aan te sluiten op een
voedingsdapter is ook inbegrepen. U dient te zorgen voor de juiste kabels om het product
aan te sluiten op andere apparaten.

Voeding
Invoer
Uitvoer
Energiebeheer

100V–240V wisselstroom, 50 Hz of 60 Hz
12V gelijkstroom, 5A, 60 W maximaal
Het interactieve pendisplay heeft een energiebesparingsmodus. In deze modus wordt
het display uitgeschakeld als deze gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt
gebruikt. U kunt het appraat weer inschakelen door op de aan-/uitknop te drukken.

Certificatie

Milieunormen

Garantie

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

EU-verpakking, RoHS (Europa), Verpakking, WEEE

Uw interactieve pendisplay heeft een beperkte garantie van twee jaar. Zie voor meer
informatie het garantiedocument in de productverpakking.

Eigenschappen interactief pendisplay
Scherm
Digitaliser-

a-Si TFT active-matrix LCD-scherm
Digital Vision Touch-technologie (DViT)

ingstechnologie
Communicatie-

USB 2.0 (hoge snelheid)

interface
Aspectverhouding
Resolutie

Natieve verhouding 16:9. Ondersteunt 4:3 en 16:10 met schaling.
1080p (1920 × 1080)

Kleurdiepte

16,8 miljoen

Synchronis-

Verticaal 56 Hz

atiebereik

Horizontaal 76 Hz
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I MPOR TA N T
Sommibe Mac-computers geven videosignalen af buiten het synchronisatiebereik van
56 Hz–76 Hz. Deze modellen kunnen neit worden gebruikt met het SMART Podium
interactieve pendisplay.
Contrastver

580:1 (typisch)

houding
Helderheid
Zichthoek

Luminantie van 180 cd/m² (typisch)
Horizontaal 170°
Verticaal 160° (typisch)

Invoersignaal

Analoog 0.7 Vp-p positief met 75 ohm

Automatische

Minder dan 2 seconden

verstelling
Responstijd

Verlichte knoppen

5 milliseconden voor zwartwit (typisch)

De buttons op het frame hebben achtergrondverlichting voor eenvoudige herkenning.
Wanneer u drukt op de knoppen Penkleur, Wisser of Selecteren, geeft de
achtergrondverlichting de actieve knopaan.

Levensduur

30.000 uur (nominaal)

achtergrondverlichting
Gekoppelde pen
Magnetische
penhouder
Maximale

Batterijloze gekoppelde infraroodpen met comfortabele greep
Wanneer de pen niet wordt gebruikt, kan hij worden bewaard in de handige magnetische
pennenbak op het frame.
150 punten per seconde

meldingssnelheid
pen
Aan-/uitknop

Ononderbroken groen wanneer het susteem is ingeschakeld, knipperend groen wanneer
het systeem wordt opgestart, en oranje wanneer het systeem niet wordt gebruikt.

Statusindicatorlampje

Ononderbroken groen wanneer het systeem communiceert met SMARproductstuurprogramma's, wanneer het systeem in HID-modus (muismodus) en
wanneer de interactieve pen niet commuiniceert met de computer.

Ingangen/uitgangen
Video IN

DVI-I

Video OUT

DVI-I

USB B

USB 2.0-aanlsuiting om het interactieve pendisplay aan te sluiten op de computer
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USB A (×3)

USB 2.0-aanlsuiting om aan te sluiten op een USB-apparaat zoals een muis, een
toetsenbord of een USB-station.
N OTE
Voorkomt onbevoegde toegang door de USB-A-poorten mechanisch te deactiveren.

Beveiliging

Kensington®-beveiligingsslot

Opslag- en werkingsspecificaties
Opslagtemperatuur
Werk-

-10°C tot 60°C met 20% tot 90% luchtvochtigheid zonder condensatie
5℃ tot 35℃ met 20% tot 80% luchtvochtigheid zonder condensatie

ingstemperatuur

SMART-bestelnummer
SP524-NB
SP524-SMP

SMART Podium 524 interactivef pendisplay met SMART Notebook-software.
SMART Podium 524 interactief pendisplay met SMART Meeting Pro-software.
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Fysieke afmetingen
Vooraanzicht

Zijaanzicht
(zonder stand)

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 )

Zijaanzichten(met stand)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
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