Especificações

Quadro de captura SMART kapp™ 42" (kapp42)

Visão geral
O quadro de captura SMART kapp™ 42" permite que você colabore com outras pessoas de maneira
simples, porém eficaz. Escreva e desenhe no quadro de captura da mesma maneira que você faria em
um quadro tradicional. Você pode então conectar um dispositivo móvel compatível com Bluetooth® ao
quadro de captura lendo um código Quick Response (QR) ou tocando na marca Near Field
Communication (NFC). Ao conectar seu dispositivo móvel pela primeira vez, você será direcionado à
Apple App Store ou ao Google Play™ para fazer download do app SMART kapp. Após fazer download e
instalar o app, você poderá usá-lo para se conectar ao quadro de captura e compartilhar o conteúdo com
outras pessoas.
Consulte smartkapp.com para obter informações sobre este produto.

Dimensões e pesos1
Dimensões

Peso
16 kg (35 lb)
Dimensões de remessa
119,9 cm × 63,5 cm × 13,6 cm
47 1/4" × 25" × 5 3/8"
Peso com embalagem
21,3 kg (47 lb)

1Todas as dimensões ± 0,3 cm (1/8 pol). Todos os pesos ± 0,9 kg (2 lb).
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QUADRO DE CAPTURA SMART KAPP 42" (KAPP42)

Peças e recursos
Peças inclusas

Quadro de captura SMART kapp 42"
Pincel para quadro branco (3 unidades)
Apagador
Suporte e equipamento para montar o quadro de captura na parede

Tecnologia de captura
digital

Tecnologia DViT® (Digital Vision Touch)

Tecnologia sem fio

Bluetooth 2.1 + EDR2

Opções de captura

Estabeleça uma conexão sem fio Bluetooth com um dispositivo móvel compatível (veja abaixo)
realizando um dos procedimentos a seguir:
l
Digitalize o código QR exclusivo do quadro de captura
l

Toque na marca NFC do quadro de captura (somente dispositivos Android™)

Conecte uma unidade USB
Suporte à unidade USB

Receptáculo USB 2.0 Tipo A
Suporte somente a unidades USB formatadas para FAT

Suporte do dispositivo móvel
Dispositivos Apple

Software de sistema operacional iOS 7.1 ou posterior
50 MB de armazenamento
iPhone 4S ou posterior
iPad de terceira geração ou posterior
Mini iPad de primeira geração ou posterior
iPod touch de primeira geração ou posterior

Dispositivos Android

Sistema operacional Android 4.4.4 (KitKat) ou posterior
50 MB de armazenamento (interno ou placa SD)
Os dispositivos precisam atender às especificações a seguir:
l
1024 MB de RAM
l

Resolução de tela de 720p ou melhor

l

Bluetooth 2.1 + EDR

l

NFC (recomendável)

l

Câmera traseira de 3 megapixels ou mais (recomendável)

2Compatível com Bluetooth 3.0 e Bluetooth 4.0 dual-mode
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Navegadores compatíveis
Dispositivos móveis
Dispositivos Android

Chrome para Android 39.0.2171.93 ou posterior

Dispositivos Apple

Safari para software de sistema operacional iOS 7.1 ou posterior

Área de trabalho

l

Safari 8.0 ou posterior

l

Chrome 39.0.2171.95 ou posterior

l

Firefox 34.0.5 ou posterior

l

Internet Explorer 10

Montagem
Opções

Altura recomendada

l

Suporte de montagem incluso

l

Suporte de montagem VESA® padrão de 400 mm × 400 mm

175,3 cm (69") do chão até o meio do suporte de montagem incluso

Requisitos de parafusos para o suporte de montagem VESA
Tamanho
Comprimento
máximo

M6
Para evitar danos ao quadro de captura, certifique-se de que o
parafuso não seja maior do que 8 mm (5/16"), mais a largura da
arruela (a) e a largura do suporte (b)

Potência
Especificações de
energia

5 V, 3 A

Cabo de alimentação

Cabo de alimentação de 2.4 m (7' 10 1/2")

Requisitos de operação e armazenamento
Armazenamento
Temperatura

-40 a 60°C (-40 a 140°F )

Umidade

Umidade relativa de 5 a 95%, sem condensação

Operação
Temperatura

5 a 35°C (41 a 95°F)

Umidade

Umidade relativa de 10 a 80%, sem condensação
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Certificação e conformidade
Certificação regulatória

CE, ETL, C-Tick, FCC

Conformidade ambiental
União Europeia

REACH, RoHS, WEEE e Packaging

EUA

Packaging e Conflict Minerals

Informações de compra
Números de pedido
1024494
Garantia

Quadro de captura SMART kapp 42" (kapp42)
Garantia limitada do equipamento de 90 dias

Garantias estendidas
EWY1-KAPP42

Garantia estendida de um ano

EWY2-KAPP42

Garantia estendida de dois anos

Peças de reposição

Os apagadores de reposição podem ser comprados na Loja de peças da SMART
(consultesmarttech.com/Support/PartsStore)

smartkapp.com
© 2015 SMART Technologies ULC. Todos os direitos reservados. DViT, kapp, smarttech, o logotipo da SMART e todos os slogans da SMART são marcas comerciais ou marcas comerciais
registradas da SMART Technologies ULC nos EUA e/ou em outros países. Apple, iPhone e iPad são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc. A marca de palavra Bluetooth é da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tal marca pela SMART Technologies ULC é feito sob licença.
Todos os outros produtos de terceiros e nomes de empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Este produto e/ou o seu uso está coberto por uma ou
mais das seguintes patentes norte-americanas. www.smarttech.com/patents. O conteúdo está sujeito a mudanças sem aviso prévio. 06/2015.
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