Séries SmartMedia Touch Monitor SMA
oferece a nova geração em tecnologia
de apresentação, fornecendo
funcionalidade multi-touch e
capacidade para quatro pessoas para
escrever simultaneamente. Todos os
monitores são FULL HD displays de
LED.
O design moderno vem com molduras em
cores prata e titânio, cantos arredondados
e portas de conexão adicionais para
HDMI, entrada USB e USB Touch na
parte frontal do monitor. Suporte

APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

Ótimo para salas de conferência,
salas de aula, espaços publicitários,
locais de varejo e lobbies
corporativos, pode ser usado como
um quadro interativo ou para
interatividade de digital signage.
Também fornecido com o software
profissional para quadros interativos.
Estes monitores são extremamentes
populares nas escolas, centros de
formação e salas de reuniões.

• vidro anti-reflexo para reduzir os
reflexos

para montagem em parede
incluído.
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• tecnologia infrared para o toque
rápido, preciso e confiável
• design de moldura fina
• design do quadro único que permita
a manutenção dos módulos de
infrared no local
• software de lousa interativa para
anotar sobre as aplicações
• PC integrado opcional,
processador em i3 ou i5.
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Incluso Software SmartMedia 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.
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.
Puzzle

Quiz

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.

Criar e gerenciar quizzes personalizados para
fins educacionais ou de entretenimento.

Visualizador de arquivos PDF, Microsoft Word,
Excel e Power Point

Informação

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.

Compatibilità

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.

Requisiti minimi:Tablet 7” con Windows 8.1, 10 o Desktop con
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10
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Outro software incluído
SmartMedia Pro

(5 usuários)

Com o SmartMedia PRO, o nosso software de gestão de sala de
aula de multimídia-linguística, você pode facilmente transferir e
compartilhar arquivos com seus alunos, se comunicar com eles
através de mensagens de voz e texto, explicar por imagens e sons,
transmitir um filme via rede, mostrar a classe um exercício criado
por um estudante, ver as telas dos alunos, bloquear os dispositivos
dos alunos, gerenciar quiz/pesquisa e muito mais.
SmartMedia Pro é um software intuitivo, simples de aprender,
simples de usar e não precisa de uma pessoa técnica para operar
ou manter.

Mais de 17 idiomas:

Compatível com:

SmartMedia IWB

SmartMedia SmartSignage

•
•
•
•

•
•

Características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controla todas as funções do seu PC ou laptop e suas aplicações
Desenha perfeitas formas geométricas
Salva e imprime aquilo o que foi feito na lousa
Escreve sobre as aplicações, cria anotações e destaca ou aumenta partes da tela
Conexão instantânea em tempo real para câmera, webcam, câmera
de documentos ou outros dispositivos digitais
Faz anotações sobre vídeos
Educação a distância: conexão em
modo de conferência via Internet,
LAN e/ou sem fio
Integração com os principais sistemas de videoconferência
Suporta o formato IWB, formato de
arquivo comum (CFF) para quadros
interativos
Compatível com os sistemas operacionais mais populares
Multi-usuários com personalização da interface do software para um
usuário individual e proteção com senha
Pesquisa de recursos on-line através de uma palavra-chave
Exportação em: imagem (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), pdf,
power point (.ppt, .pptx), Word (.doc, .docx), excel (.xls, .xlsx), página
web (html)
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solução SmartMedia para aplicações de
Digital Signage

•
•
•
•
•
•
•
•

Software Server-based fácil de usar
Gerenciamento centralizado de Player e
conteúdo em diferentes dispositivos em base
horária, diária, mensal
Flexibilidade nas opções de agendamento
Gestão versátil e planejamento do palimpsesto
com camadas de texto, vídeos, gráficos
Integração de conteúdo: das principais redes
sociais (Facebook, Twitter, Instagram ...), Google
Calendar e Google Drive
Capacidade de atualizar o conteúdo On-Air, sem
interrupções
Introduzir dados no Real-Time News, Weather,
etc
Capacidade de interagir com o conteúdo, como
em um site
Sistema de Evento Logging para Error Tracking
Software de Gestão de files é opcional.

Modelo
Display
Diagonal Tamanho
Tamanho (mm)
Display Tamanho (mm)
FULL HD resolução
Brilho
Tecnologia
Tempo de Resposta
Velocidade do Cursor
Touch resolução
Frequência de Atualização
PC Integrado
USB media player função
Pontos de Toques - Touch
Controle Remoto
USB touch
USB 2.0 entrada
HDMI entrada
VGA entrada
PC Áudio entrada
YPBPR entrada
(L/R) Áudio entrada
Fones de ouvido entrada
SPDIF saída
Auto-falantes
Relação de Contraste
AV Saída
AV Entrada
Peso

SMA-LED55LE4
LED
55”
1292 x 795 x 78
1209,6 x 680,4
1920x1080
500 cd/m2
Infrared
3 ms
300 dots/s
4096x4096
120Hz

SMA-LED70LE4
LED
70”
1625 x 977 x 100
1543 x 870
1920x1080
500 cd/m2
Infrared
3 ms
300 dots/s
4096x4096
120Hz

Opcional

Opcional

Imagens, vídeo, música, texto

Imagens, vídeo, música, texto

4
Sim
2
3
3
1
1
2
1
1
1
2 x 10W
Sim
1
1
55 kg

4
Sim
2
3
3
1
1
2
1
1
1
2 x 10W
Sim
1
1
69 kg

Opcional Mobile Stand para monitores
interativos (TR-DIM)
• altura ajustável (18”) com um  
motor elétrico e controle remoto
• Vem com padrão VESA de
montagem e travamento nas rodas
Opcional de Montagem - Wall Mountpara Monitores Interativos (SP-DIM)
	• Altura ajustável (18”) com um motor
elétrico e controle remoto
	• Vem com montagem padrão VESA
Incluso suporte de montagem de parede
padrão VESA (altura fixa)
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• PC integrado com processador Intel Core i3 com 4 GB de
RAM e 500 GB de disco rígido ou
• PC integrado com processador Intel Core i5 com 4 GB de
RAM e 500 GB de disco rígido
*O sistema operacional não incluso.
Gabinete de armazenamento com chave
(ASN-DIM)
	• Ideal para notebooks e acessórios
	• Aço resistente
	• Adequada para computadores portáteis
com telas de até 17”
	• Somente para Stands Móveis
	• Fechaduras vem com 2 chaves

