
Simpli�cando o extraordinário™

Quadro interativo
SMART Board®
Modelo 480

Especificações físicas
Tamanho 160,5 cm L × 127,2 cm A × 12,8 cm P

(63 1/4" × 50" × 5 1/8")

Área ativa da tela
(imagem projetada
interativa máxima)

156,5 cm L × 117,3 cm A

(61 5/8" × 46 1/8")

195,6 cm (77") diagonal

Peso 23,2 kg (51 lb.)

Tamanho para
remessa

178 cm L × 136 cm A × 11 cm P

70" × 53 1/2" × 4 1/2"

Peso para remessa 28,7 kg (63 lb 3 oz)

Tolerância de dimensões: +/- 0,3 cm (1/8"). Tolerância de

peso: +/- -0,9 kg (2 lb).

Recursos padrão
Software Você pode instalar os drivers do produto SMART e o software de aprendizado

colaborativo SMART Notebook™ usando o DVD fornecido ou fazendo o download do
site smarttech.com/downloads. Há atualizações de software disponíveis em
smarttech.com/software.

Requisitos do
sistema

Sistemas operacionais Windows® e sistemas operacionais Linux®. Acesse
smarttech.com/kb/170144 ou smarttech.com/kb/170110 para obter a lista completa dos
requisitos do sistema.

Conformidade
ambiental

China EIP, EU RoHS, EU WEEE, Packaging e US CPSIA

Certificação
regulatória

CB, CE, CSA (EUA/Canadá), FCC e VCCI

Especificações

http://www.smarttech.com/downloads
http://www.smarttech.com/software
http://www.smarttech.com/kb/170144
http://www.smarttech.com/kb/170110


Garantia Oquadro interativo tem uma garantia limitada do equipamento de dois anos. Consulte os
documentos de garantia para obter detalhes.

OBSERVAÇÃO

Oprojetor digital não vem incluído nestemodelo de quadro interativo SMART Board®.
Para aproveitar todos os recursos interativos do quadro interativo, é preciso integrá-lo
a um projetor digital.

Cabos Inclui um cabo USB de 3m (118")

Toque Permite que você escreva, apague e execute as funções domouse tocando o quadro
interativo com o seu dedo ou uma caneta

Gestos multitoque
(sistemas

operacionais
Windows)

Permite que o usuário execute uma série de toques com dois dedos na tela do quadro
interativo para navegar nas páginas, alterar a aparência de um objeto e aumentar e
diminuir o zoom. Você deve ativar o reconhecimento de gestos nas Configurações do
SMART.

Toque duplo
(sistemas

operacionais
Windows)

Permite que dois usuários toquem o quadro interativo aomesmo tempo e executem
simultaneamente as funções domouse. Você deve ativar o toque duplo nas
Configurações do SMART.

Gravação dupla
(sistemas

operacionais
Windows)

Permite que dois usuários usem seus dedos para escrever no quadro interativo ao
mesmo tempo. Você deve ativar a gravação dupla nas Configurações do SMART.

OBSERVAÇÃO

A gravação dupla possui uma funcionalidade limitada nos quadros interativos
SMART Board série 400.

Caneta Inclui uma caneta

Resolução A resolução de digitalização é de aproximadamente 32767 x 32767.

Superfície da tela A superfície de aço revestido é durável, foi otimizada para projeção, é compatível com
marcadores de quadro branco e é fácil de limpar com o limpador de quadro ou álcool
isopropílico.

Tecnologia de
digitalização

Tecnologia DViT® (Digital Vision Touch)

Finalização de
quadro

Cinza escuro (próximo ao PANTONE® 18-0601 TPX cinza chumbo)

Requisitos de
energia

A energia é obtida do computador através do cabo USB para computadores Windows e
Linux. Consumo de energia menor que 0,5W (100mA em 5V).

Conexão de
computadores

Conexão USB de 12Mbps (USB 1.1 ou USB 2.0 de velocidade total)
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Oquadro interativo SMART Board 480 aceita apenas uma conexão de computador em
ummonitor primário.

Especificações de temperatura
Armazenagem -40 °C a 50℃ (-40 °F a 122 °F)

Números de pedido SMART
SB480 Quadro interativo SMART Board 480 com diagonal de 195,6 cm (77")

Acessórios opcionais
Para obter mais informações sobre os acessórios adicionais do quadro interativo
SMART Board 480, acesse smarttech.com/accessories.

Dimensões físicas
Vista frontal Visão lateral

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2010-2012 SMART Technologies ULC. Todos os direitos reservados.SMART Board, DViT, SMART Notebook, DViT ,smarttech, o logotipo da
SMART e todos os slogans SMART sãomarcas oumarcas registradas da SMART Technologies ULC nos EUA e/ou em outros países. Windows é
marca registrada oumarca comercial daMicrosoft Corporation nos EUA e/ou em outros países. Todos os outros produtos de terceiros e nomes de
empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Uma oumais das seguintes patentes: US6320597; US6326954;
US6741267; US6803906; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7342574; US7379622; US7532206; US7619617; US7629987;
US7692625; US7751671; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332; and USD636784. Outras patentes pendentes. Os conteúdos são sujeitos
a alteração sem aviso prévio. 05/2012.
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