
Підключення
Легко підключайтесь і взаємодійте зі своїми 
пристроями та контентом для підтримання 
активного інтерактивного навчання  — у 
класі та поза ним.

Легкість використання 
Розроблена для простоти, яка потрібна 
вчителям, серія SMART MX настільки ж 
проста в запуску та підтримці, як і у 
використанні.

Залучення
Розроблений для навчання iQ Android ™, а 
також інтерактивне програмне 
забезпечення та контент для кожного 
класу та предметної області — у 
комплекті, без передплат.

SMART Board® MX з USB-C
Створення динамічного середовища для спільного навчання

55” | 65” | 75” | 86”              У комплекті:
•  SMART Board MX  

з  динаміками 15 Вт

• 
• 

Вбудований iQ Android 
Інтегрований Wi-Fi

• 
• 

SMART Ink® 
Object Awareness™

• Автоматичне оновлення 
по повітрю (OTA) 

• Гарантія SMART
(залежно від регіону)

• SMART Remote Management 
(підписка на термін гарантії на товар)

• 

• 

Аксесуари: стилуси, пульт 
дистанційного керування та кабелі 
Настінне кріплення

• Варіанти навчання в режимі 
онлайн 

• Підтримка експертів
• SMART Notebook® Базова версія
• Готовий інтерактивний контент
• Безкоштовна бібліотека ігор, 

завдань та уроків
• Бонус: один рік 

безкоштовної підписки на 
SMART Learning Suite 

Ексклюзивно 
у SMART

Одночасне 
розпізнавання 
інструментів

SMART 
Ink
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SMART Board MX series

Підключення     
Використовуйте свої інвестиції у технології та інфраструктуру класів, підключаючи учнівські пристрої, 
комп’ютери, периферійні пристрої, цифрові інструменти та контент, для більш ефективного їх 
використання.

Легкість використання
Ексклюзивний досвід роботи із сенсорним екраном та чорнилом SMART допомагає вчителям легше, 
ефективніше та частіше використовувати свої дисплеї. Це означає менші витрати на навчання вчителів та 
меншу кількість дзвінків від учителів, що потребують підтримки. Дисплеї SMART також легко запускати та 
підтримувати, тому затрати часу та зусиль на їх підтримку менші.   

Підключайте учнівські пристрої 
для активного навчання 
Учні діляться екранами та надсилають ідеї на 
дисплей SMART за допомогою функції 
віддзеркалення екрана та додатку. Додаток 
SMART Screen Share забезпечує підтримку 
зворотного зв'язку для Mac і Windows. 
Дублюйте дошку та уроки на пристрої учнів у 
класі та поза ним.

Більші та кращі 
відеоконференції
Серія SMART Board MX працює з 
вебкамерами UVC, Zoom, Microsoft Teams ™ 
та Google Meet ™. Покращуйте спільний 
контент екрана за допомогою  цифрового 
чорнила, яке допомагає передавати ідеї та 
зосереджувати увагу учнів.

Взаємодійте з кожним входом
Підключіть кілька комп’ютерів та відеовходів та 
легко перемикайтеся між ними за допомогою 
попереднього перегляду вхідних даних. Пишіть і 
використовуйте віджети, зокрема спінери, 
таймери та годинники, для будь-якого входу для 
ефективного інтерактивного навчання. А також 
легко підключайте будь-який пристрій
до 15-ватного порту USB-C для відео, аудіо, 
дотику, передачі даних та заряджання лише 
одним шнуром.

Кращий досвід дотику та чорнила 
Завдяки 20 одночасним точкам дотику на iQ 
Android та на комп’ютерах Windows® та Mac® і 
одночасній диференціації інструментів, кілька 
користувачів можуть одночасно писати, стирати, 
переміщати та керувати жестами без вибору на 
панелях інструментів чи з меню. 
Object Awareness автоматично розпізнає дотик, 
ручку та долоню. Програмне забезпечення 
SMART Ink дозволяє вчителям писати у 
веббраузерах, програмах та файлах, зокрема PDF-
файлах та файлах Microsoft Office®.

Простіше в обслуговуванні
Ми докладаємо зусиль, щоб вам не довелось 
цього робити. SMART MX працює 
нестандартно, автоматично оновлюється по 
повітрю, ним можна легко керувати за 
допомогою програмного забезпечення SMART 
Remote Management *. А гарантія SMART 
Assure (залежно від регіону) містить експертну 
технічну підтримку,  заміну обладнання з 
двосторонньою доставкою та підтримку RMA 
на місці.

Вхід та персоналізація
Увійдіть в систему дисплея за допомогою 
облікового запису Google або Microsoft для 
безпечного доступу до файлів та хмарного 
сховища, а також легкого доступу до 
додатків, вибраного, закладок та 
спеціальних віджетів. Хмарне сховище 
"подорожує" з учителями, коли вони де 
завгодно входять у систему будь-якого 
дисплея SMART з iQ.

* Підписка тривалістю терміну гарантії на товар



SMART Board MX series

 Технологія Silktouch™  

Сертифікація ENERGY STAR® і   

Ecodesign 

 Прискорене випробування терміну служби

 Нормативні та екологічні сертифікати     

Гарантія SMART Assure (залежить від 

регіону)

Створено на совість
Серія SMART Board MX відповідає провідним світовим стандартам якості, безпеки, екологічним і 
нормативним вимогам, використовуючи перевірку сторонніх виробників, та пропонує послуги 
технічної підтримки та гарантію SMART Assure (залежить від регіону). Також постачається з 
передплатою на програмне забезпечення SMART Remote Management.*

Залучення
Серія SMART MX постачається з безкоштовним набором навчальних засобів та контенту для 
залучення студентів, який весь час поповнюється, зокрема відзначеним нагородами програмним 
забезпеченням. Усе в комплекті, без підписки.

Навчальні інструменти і шаблони
Завдяки вбудованому iQ Android покращуйте 
уроки на ходу за допомогою готових 
шаблонів дошки, популярних графічних 
органайзерів, інтерактивних завдань, 
цифрових маніпуляторів та віджетів: 
обертові барабани, таймери та годинники — 
все це призначено для класу.

Створюйте та транслюйте 
різноманітні інтерактивні уроки
Безкоштовна базова версія SMART Notebook 
дозволяє вчителям створювати, редагувати 
та проводити інтерактивні захоплюючі 
уроки, оптимізовані для дисплея SMART 
Board MX.

Безкоштовна бібліотека контенту 
для вчителів
Отримайте доступ до SMART Exchange®, 
бібліотеки тисяч безкоштовних ігор, 
завдань та планів уроків. Пошук за 
тематикою, класом та стандартами 
освіти.

* Підписка тривалістю терміну гарантії на товар

Безшовний комп'ютинг 
Вбудована операційна система Android K-12, призначена для навчання, пропонує персоналізовані інструменти для вчителів, 
контент, файли OneDrive ™ та Google Drive ™,  саме там, де вони їм потрібні. Це економить кліки на кожному етапі уроку, 
надаючи вчителям усе необхідне для створення та проведення інтерактивних уроків швидше, плавніше та ефективніше. iQ 
автоматично оновлюється по повітрю функціоналом, основаним на реальних відгуках клієнтів, щоб завжди задовольняти 
потреби вашого класу, що розвивається.

Windows і Mac OS 
Насолоджуйтесь повноцінним досвідом роботи SMART Board на будь-
якому підключеному комп’ютері з ОС Windows або Mac. Отримайте 20 
точок точної взаємодії та природного, інтуїтивного дотику, чорнило 
SMART Ink, функції розпізнавання об'єктів та одночасної 
диференціації інструментів у веббраузерах і додатках.

Chrome OS™ 
Підключившись до пристрою з ОС Chrome, викладачі можуть 
отримати доступ до магазину Google Play та їхніх програм на 
дисплеї та взаємодіяти з контентом. Насолоджуйтесь 
одночасними точками дотику, цифровим чорнилом, 
автоматичним розпізнаванням ручок, дотиком та стиранням у 
підтримуваних програмах Chrome OS.

Роздільна здатність 4K Ultra HD 

50 000 годин роботи 

Загартоване, антивідблискове скло
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SMART Board MX series

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТакSMART Notebook® basic 
SMART Ink® та 

SMART Product Drivers
Так

SMART Remote 
Management

SMART Learning Suite

Підписка тривалістю терміну 
гарантії на товар
Бонусна підписка на 1 рік

ДИСПЛЕЙ

Розмір екрана (діагональ)        55", 65", 75", 86" 

Макс. роздільна здатність        4K UHD (3840 × 2160)

Частота оновлення 

Термін служби

Яскравість (максимум)

60 Гц

≥ 50,000 годин 

55": ≥ 300 кд/м²

Час реакції 

Скло

Датчики

Аудіо

Пульт

Вага

65", 75", 86": ≥ 400 кд/м²

8 мс

Загартоване, антивідблискове 

Живлення, домашній екран, гучність, 

вибір входу, штора екрана, стоп-кадр  

Навколишнього освітлення, інфрачервоний 

2 вбудовані динаміки потужністю 15 Вт 

Included

55": 76 фунти (34.4 кг)

65": 102 фунти (46.1 кг) 
75": 142 фунти (64.3 кг) 
86": 173 фунти (78.3 кг)

ІНТЕРАКТИВНІ МОЖЛИВОСТІ

Технологія дотику 

Особливості дотику

HyPr Touch™ з  Advanced IR 

Simultaneous Tool Differentiation™

Одночасні дотики

Інструменти в комплекті

Object Awareness™ 

Silktouch™

20 – Windows® і  Mac 

10 – Chrome OS™

Стилуси (×2)

 ВБУДОВАНИЙ ANDROID™ iQ 

Android  8.0Операційна система 

Сховище

Особливості

4  DDR

32 

Плеєр SMART Notebook 
Цифрова дошка
Спільний доступ до екрана 
Веббраузер
Персоналізований головний екран та 
налаштування
Попередній перегляд входу 
Інтерактивні віджети
Шаблони, графічні органайзери та 
маніпулятори
Бібліотеки файлів і додатків
Доступ до Google Drive ™ та OneDrive ™ 
Автоматична бездротова передача 
(OTA) 

RJ45 (×2) 100baseT

ПІДКЛЮЧЕННЯ 

Дротове

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac з 2 × 2 
MIMO (в діапазонах 2,4 і 5 ГГц), 
що підтримує протоколи 
автентифікації WEP, WPA, WPA2 
PSK та 802,1X EAP

Bluetooth 4.2 подвійний режим

ВХОДИ/ВИХОДИ 

Входи HDMI® 2.0 × 3 (HDCP 1.4 та 2.2), 
VGA, Стерео 3,5 мм, RS-232, RJ45 
× 2, USB-C × 1, USB-A 2,0 × 3, 
USB-A 3,0, USB-B 3,0 × 4

Виходи HDMI 2.0 (HDCP 2.2), стерео 3,5 мм, 
S/PDIF, RS-232

Потужність до 60 ВтOPS-слот
Додаткові 
комп'ютингові модулі

SMART OPS PC з  Windows 10 Pro

SMART Chromebox

ГАРАНТІЯ 

Гарантія на виріб Гарантія SMART Assure  
(залежить від регіону)

ПОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

55", 65", 75", 86" Див.smarttech.com/kb/171739.
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Моделі та технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від регіону. Для отримання детальної інформації зверніться до 
свого регіонального представника.




