Mesa Interativa multi-touch SmartMedia
com display
LCD Full HD ou LED Full HD

Torna aprendizagem e
trabalho em equipe mais
envolvente e colaborativo

43”, 55”, 65”, 32 toques,
com Player Android Integrado

SMT-22
SMT-43-32 / SMT-55-32 / SMT-65-32 /  SMT-70

Mesa Touch para qualquer ocasião: escola, trabalho, divertimento.
FUNCIONALIDADE DO SOFTWARE
QUE ACOMPANHA:

As Mesas Interativas multi-touch
SmartMedia é de uma superfície inovativa
interativa com Monitor FULL HD de 22” a
70” integrados na estrutura.
Projetada para render o aprendizado mais
envolvente e colaborativo das crianças e
adultos, a mesa favorece a interação com
recursos multimídias, vídeo, jogos, e muitos
outros.
Os usuários podem interagir com a
superfície usando tanto os dedos como
qualquer objeto opaco, permite o total
controle da aplicação no dispositivo. As
Mesas Interativas multi-touch SmartMedia
são fornecida com um software intuitivo e
simples para utilizar que permite escrever,
inserir imagens, colocar plano de fundo,
fazer anotações e registrar lições.

•
•
•

APLICAÇÃO
As Mesas Interativas multi-touch
SmartMedia são projetados
especificamente para escola,
negócios, agência, sala de espera
e museus, mas também pode ser
utilizado para chamar atenção em
feiras e eventos.

•
•
•
•
•
•
•
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Controlar todas as funções e
aplicações do PC e criar anotações em
qualquer objeto
Habilidade para desenhar formas
geométricas perfeitas
Importar todos os formatos de
imagem, áudio, vídeo, arquivos Flash,
.ppt e .pptx
Exportar para pdf, ppt e pptx
Escrever sobre os aplicativos, criar
anotações e textos subjacentes
Salvar e imprimir o que foi feito com o
software SmartMedia
Replay instantâneo do trabalho feito
para o software interno
Multi-touch compatível com os
sistemas operacionais Windows 7, 8,
10
Software SmartTouch fornecido
para a gestão do multi-touch e file
multimédias e SmartMedia IWB.
43”, 55”, 65” fornecido com player
android integrado, 32 toques

Software incluso: SmartTouch
SmartTouch é o software que permite gerenciar conteúdo e apresentações de
arquivos multimídia de forma mais eficaz e visualmente mais atraente em qualquer
dispositivo touch-based.
Fácil de usar, SmartTouch permite controlar e interagir com o conteúdo
naturalmente graças ao reconhecimento dos gestos das mão.
SmartTouch foi projetado para você ter uma experiência muito parecida com seu
Smartphone ou Tablet. Projetado para uso em monitores, quiosques e mesas
interativas com telas sensíveis ao toque.
Excelente em pontos de informação, feiras, museus, locais de varejo, shoppings,
estúdios de notícias de televisão, salas de reuniões, aeroportos, hotéis,
universidades, escolas, centros de formação, bibliotecas, etc.
Visualizador de Foto, vídeo e áudio
Permite visualizar e manipular fotografias, vídeos e arquivos de áudio, anotar
diretamente sobre a tela, e capturar e enviar suas anotações por e-mail.
PUZZLE:
Este aplicativo simula um quebra-cabeça clássico para entreter de uma forma
divertida! Os usuários podem transformar qualquer imagem que eles desejam em
um quebra-cabeça.
Visualizador de arquivos PDF, Microsoft Word,
Excel e Power Point
Permite visualizar o arquivo, selecionar zoom in ou out sobre a
totalidade ou parte do documento, anotar diretamente sobre
a tela, e capturar e enviar suas anotações por e-mail.
NAVEGADOR:
O navegador integrado permite navegar na Internet e criar
listas brancas e pretas para limitar o acesso apenas aos locais
específicos, anotar diretamente sobre a tela, e capturar e enviar
suas anotações por e-mail.

Compatível:

QUIZ:
Criar e gerenciar quizzes personalizados para
fins educacionais ou de entretenimento.
INFORMAÇÃO:
Digite as informações de contatos solicitadas,
incluindo endereço de e-mail, anexar qualquer
arquivo que você quer (por exemplo, folhetos,
folhas de dados, imagens, screenshots, etc.),
e o aplicativo irá enviá-lo para o endereço de
e-mail especificado automaticamente.

Requisitos mínimos :Tablet 7” com Windows 8.1, 10 ou Desktop com
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10

SmartMediaWorld.net | atendimento@smartmediaworld.net

Software suministrado: SmartMedia IWB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlar todas as funções do PC ou Notebook e aplicações.
Construir formas geométricas perfeitas
Salvar e imprimir tudo o que foi feito na lousa
Escrever nas aplicações, criar notas e realçar ou ampliar partes da tela
conexão imediata em tempo real através de câmera de vídeo, webcam, câmera de documentos ou outros dispositivos digitais e a capacidade de fazer anotação nos vídeo
Educação a distância: colegamento na modalidade conferência via Internet ou LAN e /ou Wireless
Integração com os principais sistemas de vídeo-conferência.
Suporta formato de IWB, formato de arquivos comuns (CFF) para quadros interativos
Compatibilidade com a maioria dos sistemas operacionais mais populares
Multi utilização com personalização da interface de software para usuário único e proteção com senha
Atualizar automatica das novas versões disponíveis do software
Exportaçãoem: arquivos de imagem (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), PDF, Power Point (.ppt, .pptx ), Word (.doc,
.docx) Excel (.xls, .xlsx), página web (.html)
A criação de vários arquivos com a opção de mudar
a partir de um arquivo para
outro sem perdendo seus
trabalhos criados anteriormente.

Tela com a ferramenta para personalizar cor ou com imagem de
fundo.
Reconhecimento de escrita manual e conversão em texto (função OCR).

Tela dividida em dois espaços delimitados (professor
e estudante) com possibilidade usar cotemporaneamente diferentes funções.

Instrumento refletor disponíveis
em várias formas: círculo, triângulo, retângulo, losango, pentágono e estrela de cinco pontos.
Registro das aulas interativas incluindo a voz em formato .avi.
Ferramenta de captura de
imagem: capacidade de imFundo personalizado.
Importação de mídia: arquivos portar ao Interno do Projeto
de vídeo, flash, áudio e imagens. todas imagem da tela inteira
ao software subjacente, uma
Criação de tabelas, histogramas região retangular ou também
e gráficos circulares.
uma região irregular.
Teclado na tela.
Ferramenta Timer/Relógio:

Editor de fórmulas matemáticas. você pode cronometrar a liInterface gráfica visualizada em ção ou um exercício, começar
modalidade de quadro, janela uma contagem regressiva ou
exibir o tempo atual.
ou tela cheia.

Ferramentas geométrica:
suporte de 30 ° a 45 °, régua, transferidor, compasso, medindo os lados e medição cantos.

Sistema de votação: criação e exibição testes e
questionários para os sistemas de respostas.

Formas geométricas em
3D. Galeria Multimidia com
Tipos de canetas: lápis, camais de 10.000 recursos
neta padrão, caneta Bam(learning objects) para simbú, marcador, caneta textuplificar a criação de aulas.
ra, caneta inteligente (por
reconhecimento formas) e Pré-visualização diapositicaneta mágica (reconheci- vos criado.
Convesor vídeo para avi
mento ferramenta).
swf, wmv, FLV e SWF para
exe.
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Especificação técnica
Modelo

SMT-22

SMT-43-32

SMT-55-32

SMT-65-32

SMT-70

Display

LCD FULL HD

LED FULL HD

LED FULL HD

LED FULL HD

LED FULL HD

22”

43”

55”

65”

70”

87 X 62/77 (h) X 70 cm

101,5 x 61,4 x 76,7 cm

130,1 x 78,2 x 76,7 cm

152 x 79,7 x 90,5 cm

162,6 x 81,3 x 96,5 cm

Diagonal
Di me ns. tot . (L x A x P) c m
Player android integrado

NÃO

Android 5.01, ARM Cortex A53 1.4 GHZ, RAM 2GB, memoria interna
16GB

NÃO

Dimens. display (cm)

48 X 27 cm

94,11 x 52,94 cm

120,96 x 68,04 cm

142,8 x 80,3 cm

162,48 x 97,7 cm

Resolução FULL HD

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

Cores

16.7 M

16.7 M

16.7 M

16.7 M

16.7 M

Tecnologia

Infrared

Infrared

Infrared

Infrared

Infrared

Número de toques

2

32

32

32

4

Tempo de resposta

3 ms

3 ms

3 ms

3 ms

3 ms

Veloc. cursor

300 ponto/s

300 ponto/s

300 ponto/s

300 ponto/s

300 ponto/s

Resolução touch

4096x4096

32767 x 32767

32767 x 32767

32767 x 32767

4096x4096

120Hz

120Hz

120Hz

120Hz

120Hz

Freq. De atualização
Caixas integradas

2 x 10W

2 x 15W

2 x 15W

2 x 15W

2 x 10W

220V monofase

220V monofase

220V monofase

220V monofase

220V monofase

Router WIFI integrado

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

Função media player USB

NÃO

Alimentação

Imagem, vídeo, música, texto

USB 2.0

2

5

2

2

3

USB 3.0

0

2

2

2

0

Entrada HDMI

1

2

2

2

3

Entrada VGA

1

3

3

3

1

Saída VGA

0

1

1

1

0

Entrada audio PC

0

3

3

3

0

Porta RS-232

0

1

1

1

0

Display Port

0

1

1

1

0

Entrada AV

0

1

1

1

1

Saída LAN

0

1

1

1

0

Entrada WAN

0

1

1

1

0

Saída Fone de ouvido

0

1

1

1

0

1

1

1

1

SPDIF
PC integrado opcional

Incluso
Peso

0
NÃO

Intel Core i3/i5/i7- HDD 500GB- RAM 4GB- 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, LAN, Intel Core I3 o I5- HDD
Saída VGA, Saída HDMI, Saída fone de ouvido, entrada de microfone,
500GB- RAM 4GB- 3
WI-FI- Sistema operativo não incluso
x USB 2.0, LAN, Saída
VGA, Saída fone de
ouvido, WI-FI- Sistema
operativo não incluso

Software, manual, garantia, cabo VGA, cabo HDMI, cabo audio, cabo de alimentação, cabo USB, caneta, controle
remoto ( controle remoto não incluso no SMT-22)
38 Kg

61 Kg
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85 Kg

95 Kg

103 Kg

