SmartMedia Multi-Touch Table SMT Series

het maken van
het leren aantrekkelijker
en spannender

SMT-32-SMT-42/SMT-55-10
/SMT-70/SMT-84

SMT-22

Innovatieve multi-touch interactieve tafels
De SmartMedia multi-touch
tafel is een innovatief multitouch interactieve oppervlak met een
keuze van 55 “, 65”, 70 “of 84” monitor
ingebouwd in de console. Ontworpen
om het leren aantrekkelijker en
spannend voor kinderen, deze tabellen
bieden interactie met educatieve
content, multimedia, games en nog veel
meer.
Gebruikers kunnen interageren met
het oppervlak met behulp van hun
vingers of een stylus, het plaatsen
van je volledige controle over
veelzijdige computertoepassingen. De
multitouch tafel is voorzien van een
eenvoudige en intuïtieve meegeleverde
software pakket waarmee u om te
schrijven, afbeeldingen invoegen,
achtergronden toe te voegen,
aantekeningen maken en
uw sessies.

KENMERKEN

AANVRAGEN
SmartMedia’s multi-touch tafels zijn
speciaal ontworpen om te worden
geplaatst in klaslokalen, prescholen, winkels, agentschappen,
ontvangstruimtes en musea, maar
kan ook gebruikt worden als een
intrigerend aandachtstrekker op
beurzen en evenementen.

• Controle alle PC-functies van de en
toepassingen en aantekeningen op
alles
• Trek perfecte geometrische vormen
met behulp van de whiteboarding app
• Importeer alle beeldformaten,
video’s, audio, Flash-bestanden, ppt
en pptx
• Export pdf, ppt en pptx
• Schrijven op het toepassingen,
aantekeningen maken en markeer
tekst
• opslaan en afdrukken wat er is
gedaan met SmartMedia software
• Instant replay van het werk in de
software
• Windows 7 & 8 geschikt voor multitouch mogelijkheden

SmartMediaWorld.net | info@smartmediaworld.net - USA, Canada, Latin America | europe@smartmediaworld.net - Northen Europe

Meegeleverde software: SmartTouch
Verbazingwekkende interactie
in hoge definitie

SmartTouch is de software
waarmee u efficiënter en op
een meer visueel aantrekkelijke
manier op een touch-based
apparaat multimedia-inhoud en
de presentatie van bestanden kunt
beheren .
Gemakkelijk te gebruiken, u
kunt SmartTouch bepalen en
de interactie met de inhoud van
nature in de erkenning door
het handgebaar . SmartTouch is
ontworpen om u een ervaring net
zoals uw smartphone of tablet te
geven.

Ontworpen voor gebruik met
touch screen monitoren en met
interactieve kiosken en tafels. Mooi
bij infopunten, beurzen, musea,
retail locaties, winkelcentra, tvnieuws studio’s, vergaderzalen,
luchthavens, hotels, universiteiten,
scholen, opleidingscentra,
bibliotheken, enz.

Het gebruik van uw multimediainhoud en het gemakkelijk
aangepast vooraf geladen
sjablonen, kunt u uw eigen
interactieve applicatie in slechts
een paar stappen maken.
Bereid uw projecten waar u ook
in bent met de configurator, en
dan importeren in SmartTouch
met een USB-stick of andere
verwijderbare media Real multitouch mogelijkheden: meerdere
gebruikers kunnen verschillende
inhoud tegelijkertijd onderzoeken
een wachtwoord beveiligde
toegang te verkennen om de
instellingen en de software af te
sluiten
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Hoofdlijnenhoge definitie
PHOTO, video en audio Viewer
Stelt u in staat om te visualiseren en manipuleren van foto’s, video’s
en audio-bestanden, aantekeningen direct over het scherm, en
vastleggen in en e-mail uw annotaties.

BROWSER
De geïntegreerde webbrowser laat je het internet navigeren en
witte en zwarte lijsten maken om de toegang te beperken tot
bepaalde sites, aantekeningen direct over het scherm, en de
afvang en e-mail van uw annotaties.

Jigsaw Puzzle
Deze app simuleert een klassieke puzzel te vermaken op een leuke
manier! Gebruikers kunnen draaien elke afbeelding die ze verlangen in
een puzzel.ions.

Quiz builder
Aanmaken en beheren van aangepaste quizzen voor educatieve of
entertainment doeleinden

PDF en Microsoft Word, Excel en PowerPointbestand viewer
Hiermee kunt u het geselecteerde bestand en in- of uitzoomen op alle
of een deel van het document te visualiseren, aantekeningen direct over
het scherm, en de afvang en e-mail uw annotaties.

Vorm
Voer de gevraagde informatie, waaronder e-mailadres, op het formulier;
plak er elk bestand dat u wilt (bijvoorbeeld brochures, datasheets, foto’s,
screenshots, etc.), en de app zal het automatisch verzenden naar het
opgegeven e-mailadres.

Verenigbaarheid

Minimumeisen: 7-inch tablet met Vensters 8.1, 10 of Desktop
PC met Windows 7, Windows 8 of Windows 8.1,10
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Technische specificaties
Model
Scherm
Diagonaal maat
Totaal maat (L x
H x D)
Scherm maat
FULL HD Resolutie
Kleuren
Helderheid
Technologie
Aanraak punten
Reactietijd
Cursor snelheid

SMT-22
LCD
22”
87 x 77 x 70 cm/
87 x 62 x 70 cm
48 x 27 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarood
2
3 ms
300 punten/s

SMT-32
LCD
32”
107 x 79 x 77
cm
70 x 39,5 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarood
2
3 ms
300 punten/s

SMT-42
LED
42"
103,5 x 81,5 x 63
cm
93 x 52,3 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarood
4
3 ms
300 punten/s

SMT-55-10
LED
55”
129,5 x 75,5 x
79 cm
120,96 x 68,04 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarood
10
3 ms
300 punten/s

SMT-70
LED
70”
162,6 x 81,3 x
96,5 cm
162,48 x 97,7 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarood
4
3 ms
300 punten/s

SMT-84
LED
84”
198,1 x 81,3 x
116,8 cm
186,2 x 104,8 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarood
4
3 ms
300 punten/s

Touch resolutie
Frequentie

4096 x 4096
120 Hz

4096 x 4096
120 Hz

4096 x 4096
120 Hz

32767 x 32767
120 Hz

4096 x 4096
120 Hz

4096 x 4096
120 Hz

Geïntegreerde
luidsprekers
Stroomkabel
Android geïntegreerde speler

2 x 10 W

2 x 10 W

2 x 10 W

2 x 10 W

2 x 10 W

2 x 10 W

220V eenfase
Nee

220V eenfase
Nee

220V eenfase
Nee

3

1

1

USB-mediaspeler
functie
USB 2.0-ingang
HDMI ingang
VGA ingang
PC audio ingang
AV ingang
SPDIF uitgang
Optioneel geïntegreerde PC

Inhoud
Gewicht

220V eenfase
120V eenfase
Android 4.2.1, ARM Nee
Cortex A9 1.2 gHZ,
RAM 1Gb, intern
geheugen 8Gb
Images, video, music, text

120V eenfase
Nee

3 x USB 2.0, 1 x
3
3
USB 3.0
1
2
2
3
3
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
Nee
Nee
Nee
Intel Core I3 of I5 - Harde schijf 500 GB - RAM 4GB - 3 x
USB 2.0 , LAN , VGA , line-out hoofdtelefoon, WIFI - Besturingssysteem niet inbegrepen, LAN , 2 x USB 3.0 , 5 x USB
2.0 , VGA , HDMI , hoofdtelefoon en microfoon
Driver en software-cd , handleiding, garantie, VGA-kabel , HDMI-kabel , audio kabel, stroomkabel , USB-kabel , pen ,
afstandsbediening
38 kg
49 kg
65 kg
85 kg
103 kg
141 kg
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