
Raksturojums SMART Board 6000S -C Sērija

Saite uz ražotāja mājas lapu https://www.smarttech.com/en/products/education-displays/smart-board-6000s

Diagonāles izmērs 65; 75 un 86 collas

Veids LCD

Krāsa Priekšējās plaknes krāsa - balta 

LCD  kalpošanas mūžs 50 000 stundas

Pieskārienu tehnoloģija Hyper Touch with InGlass - uzlabota optiskā tehnoloģija nodrošina ļoti precīzu 

rakstīšanu un zīmēšanu

Tool ExplorerTM   tehniloģija Displeja tehnoloģiju spēj atpazīt fizisku rīku pieskārienu, pārnesot to informāciju  

digitālā saturā  : rakstāmrīku atpazīšana, dzēsēju atpazīšana, dažādu krāsu un 

funkcionalitātes rakstāmrīku atpazīšana, ieprogrammētu objektu, paredzētu mācību 

procesam atpazīšana. 

Skārienjūtīgās virsmas stikla biezums 4mm

Multi touch pieskārienu nodrošinājums/ 

Vienlaicīgi pieskārienu punkti Windows , MacOs 

un ChromeOS  operētājsistēmās   

20 punkti - Windows un MacOS, 10 punkti - ChromeOS                         

Klātbūtnes sensors 1 gab.

Istabas temperatūras un mitruma sensors 1 gab.

Apgaismojuma sensors ir - automātiski pielāgo displeja spilgtumu attiecībā pret telpas apgaismojumu 

Fizisku rīku komplekts 2 rakstāmrīki (melns, sarkans), 2  dzēsēji

Priekšējā paneļa fiziskas ātrās piekļuves pogas Ieslēgšana / izslēgšana , skaļuma regulācijas poga, attēla iesaldēšanas poga, ekāna 

aizklāšanas poga; ātrās piekļuves poga 

Rīku plaukts displeja priekšpusē  ir magnētisks rīku plaukts

https://www.smarttech.com/en/products/education-displays/smart-board-6000s


Gudrā tinte- SMART Ink  (rakstīšanas rīks ar 

paplašinātām iespējām) 

Iespēja veikt anotācijas ar digitālu tinti standarta Windows vai ekvivalentas vides 

aplikācijās - interneta pārlūkā, Adobe Acrobat Reader vidē, MS Office lietotnēs (Word , 

Excel un PowerPoint). Iespēja saglabāt anotācijas kā zīmētus objektus MS Office 

programmās (Word , Excel un PowerPoint). Iespēja rakstīt, zīmēt, dzēst un saglabāt 

digitālo tinti tieši Adobe Acrobat Reader vidē. Iespēja veikt tvērumu visam ekrānam, 

apvilktai taisnstūra daļai, apvilktai brīvas formas daļai vai izvēlētam programmas 

logam ar sekojošu iespēju iegūto attēlu ielīmēt programmās vai saglabāt kā attēlu. 

Iespējas aizklāt visu ekrānu vai tā daļu ar aizklāju (aizkaru) vai izcelt ekrāna daļu ar 

starmeti. 

Programmatūras lietotāja saskarne ir latviešu valodā.Iespēja programmatūras saskarni 

pārslēgt starp dažādām valodām (vismaz latviešu, krievu, angļu un vācu). Visi 

programmatūras un draiveri  atjauninājumi  ir  pieejamiem bezmaksas ražotāja 

interneta resurspunktā. Programmatūra ir savietojama darbam ar Microsoft Windows, 

MacOs operētājsistēmām.

Automātiska rīku un skāriena atpazīšanas 

tehnoloģija

Patentēta displeja tehnoloģija, kas ļauj displejam automātiski atpazīt rakstāmrīku, 

skārienu ar pirkstu (peles funkcionalitāte) un skārienu ar plaukstu (dzēsēja 

funkcionalitāte), neizmantojot fizisku funkciju pārslēgšanu displejā vai datorā.                                                      

ToolSense™ technology tehnoloģija ( tikai 6000S sērijai) - automātiska unikālu rīku 

atpazīšana displejā  no pieskāriena displeja virsmai 

Rakstīšana, rakstāmrīku atpazīšana Vienlaicīga rakstīšana ar sešiem  dažādas  krāsas rakstāmrīkiem , dzēšana un objektu 

pārvietošana. Sešu dažādu krāsu rakstāmrīku atpazīšana 

Dzēsējs Dzēsēja atpazīšana ( fizisks dzēsējs ), plaukstas pieskāriens - kā dzēsējs

Optimālā izšķirtspēja 4K UHD (3840 × 2160) 60Hz

Spožums 350 cd/m²

Pikseļa izmērs 0.372mm x 0.372mm (vai 0.429 mm × 0.429 mm 75 un 86 collu displejam)

Ekrāna skata leņķis 178

Reakcijas ātrums 8 ms



Pieskāriena precizitāte,mm (Touch  

Accuracy)

±0.5mm

100BASE-T Ethernet 2 x RJ45

WiFi IEEE 802.11A/B/G/N/Ac with 2 × 2 MIMO (both 2.4 and 5 GHz bands);Wi-Fi access 

point

Bluetooth Bluetooth 4.2 dual mode (backwards compatible with Bluetooth 2.1 + EDR)

Audio 2x 20w iebūvēti skaļruņi 

Iekļautās aplikācijas un funkcionalitāte- SMART 

iQ experience  

Baltās tāfeles funkcionalitāte ar piezīmju sinhronizāciju  uz mobīlajām ierīcēm; 

Web Browser - iebūvēta interneta pārlūkprogramma. 

Screen share: attēlu kopīgošana bezvadu no jebkuras Android ,Apple vai Microsoft 

ierīces. SMART Notebook Player - SMART Notebook failu atskaņotājs, Failu un 

aplikāciju bibliotēka. Pielāgojams sākumekrāns.                             Automātiski 

programmatūras atjauninājumi;  Ievades signāla priekšskatījums. 

Valodu nodrošinājums 30 valodas , tai skaitā Latviešu , Angļu , Vācu un Krievu 



Pieslēgvietas 

OPS slots atbilstošs  Intel standratam  (Brīvs) .                              Priekšējais panelis                                                                                                 

1 xHDMI® 2.0 ieeja ( ar HDCP 1.4 un  HDCP 2.2 atbalsts) 

1 xUSB 3.0 Type-A 

1 xUSB 3.0 Type-B  (pieskārien atbalsts)                                                 USB-C(x1)  (60W) 

iekārtu pieslēgšana ,  nodrošina pieskārienu, video/ audio un   datu pamaiņu  

Sānu pieslēgums                                                      1 x OPS pielēgvieta 

1x USB 3.0 Type-A

1x USB 2.0 Type-A (for service use only)

3x USB 3.0 Type-B  (pieskārien atbalsts)

2x HDMI 2.0( ar HDCP 1.4 un  HDCP 2.2 atbalsts) 

1 x HDMI 2.0 izeja 

1 x VGA ieeja 

1x Stereo 3.5 mm ieeja 

1 xStereo 3.5 mm izeja 

1 S/PDIF 

2x RJ45, 100baseT

1 xRS-232 ieeja 

1 RS-232 izeja 

Mini datora pieslēgvieta Atbilstība VESA 75 mm × 75 mm or 100 mm × 100 mm 

ENERGY STAR atbilstība Energy Star 

Garantija 3 gadi 

Papildus garantijas iespēja 2 un 4 gadi 

Komplektācijā izglītības programmatūra SMART Learning Suite , 1 gada abonēšana 

https://www.smarttech.com/en/Products/Education-Software/SMART-Learning-Suite

Izglītības programmatūra SMART Notebook 

Basic 

Iekļauts komplektācijā 

Izglītības programmatūra a SMART Learning 

Suite

https://www.smarttech.com/en/Products/Education-Software/SMART-Learning-Suite


Iebūvēts RAM( Android viedierīce) 4GB

Iebūvēta atmiņa( Android viedierīce) 32GB

Displeja operētājsistēma Android 8 Oreo

Displeju pārvaldības programmatūra Iekļauts komplektācijā displeja garantijas laikā : SMART Remote Management ir 

tiešsaistē balstīts ierīču pārvaldības rīks, ko var izmantot, lai attālināti uzturētu, 

atbalstītu, kontrolētu un aizsargātu ierīces savā organizācijā.

Jūs varat pārvaldīt SMART Board® interaktīvos displejus ar iQ un ierīces, kurās 

darbojas Windows®, Chrome OS ™, Android ™ un iOS operētājsistēmas – visas no 

vienas atrašanās vietas.

Komplektācija Komplektā iekļauts sienas stiprinājums, tālvadības pults, 2x rakstāmrīki ( melns un 

sarkans) , 2x dzesēji.  Programmatūra : SMART Notebook® basic; SMART Ink® un 

SMART Product Drivers; SMART Remote Management; Lumio(SMART Learning Suite), 

1 gada abonimēšana) 

Papildus komplektācija 

Viedierīce OPS Slotam Papildus komplektācijā:                                                                                          Viedierīces 

atbilstība OPS standartam.  Intel Core i7 8650U vPro (Kaby Lake R)

1.90-4.20 GHz, Quad Core, RAM 8GB, SSD 128 GB M.2, Intel AC3165 (2.4 GHz/5 

GHz/BT)

Wi-Fi 802.11A/B/G/N/AC

Bluetooth® 4.2, Intel HD Graphics 620, Operētājsistēma Win 10 Pro

SMART Chromebox G3 CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610, SSD 128 Gb/ 4G 

DDR4, 2 slots/Chrome OS/ Wi Fi 802.11ac, BT Combo (2x2)/ Lan RJ 45 10 / 100 / 

1000M GbE / 2x HDMI/ 3x USB3, 1x USB2, 1xUSBC

Fizisku rakstāmrīku komplekts 4 rakstāmrīki( zaļš , oraņžs, lillā, zils), komplektācijā  magnētisks rīku turētāju 

Fizisks maģiskais rasktāmrīks Rakstāmrīks ar dziestošu digitālu tinti , palielināšanas un izgaismošanas funkcija 

Fizisks  rasktāmrīks ar marķiera funkciju  Rakstāmrīks ar marķiera funkciju     ( zaļa un dzeltena digitālā tinte) 

Maģiskie kubi matemātikai sākumskolā 2x skaitļu kubi , daļskaitļu kubs  ,matemātiskās darbības 

Maģiskie kubi sākumskolai  Pamata līnijas , emocijas , skaitļi , patskaņi 



Maģiskie spēļu kubi  sākumskolai Zvaigzne, sirds, zīmogi 


