
Quadro interativo SMART Board® M600 
O quadro interativo mais popular do mundo agora tem toque duplo, facilitando a 
criação de oportunidades de aprendizado colaraborativo para toda a sala de aula. 

Interação livre
O sistema permite que dois alunos 
comecem a trabalhar juntos imediatamente, 
sem precisar alternar para um modo 
multiusuário ou trabalhar em áreas 
confinadas da superfície. 

Recursos de toque duplo
Dois alunos podem colaborar 
naturalmente e interagir simultaneamente 
com o conteúdo da aula, usando canetas, 
os dedos ou outros objetos. 

Toque e gestos
Alunos e professores podem interagir naturalmente 
com o conteúdo, escrevendo, apagando e executando 
funções do mouse usando um dedo ou uma 
caneta. Eles também podem usar gestos intuitivos 
como mover, girar e aplicar zoom, facilitando a 
conceitualização e a compreensão do conteúdo.

SMART Ink™ 
O SMART Ink é preciso e libera 

tinta digital de forma regular para 
aprimorar a escrita legível em 

aplicativos, sites e vídeos.  

Software de aprendizado colaborativo 
SMART Notebook™ 
Os professores podem criar e dar aulas interativas 
envolventes com facilidade e ainda salvar 
anotações ou conteúdo dessas aulas para 
compartilhar com os alunos. O software SMART 
Notebook também fornece uma plataforma 
comum para conectar uma variedade de 
tecnologias de sala de aula e dispositivos do aluno.
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Recursos de toque duplo 
A tecnologia DViT® oferece suporte a dois toques 
simultâneos, facilitando a colaboração instantânea de 
dois alunos. Ambos os alunos podem trabalhar juntos e 
ao mesmo tempo, usando canetas (inclusas), os dedos 
ou outros objetos para escrever e fazer gestos.

Interação livre 
Dois alunos podem começar a trabalhar juntos 
imediatamente, sem precisar alternar para um modo 
multiusuário ou trabalhar em áreas confinadas da 
superfície. Os alunos podem alternar naturalmente da 
colaboração entre si à interação com o conteúdo da aula. 

Toque e gestos 
Uma experiência de toque natural facilita que alunos 
e professores interajam com o contéudo, escrevendo, 
apagando e executando funções do mouse usando um 
dedo ou uma caneta. Eles também podem usar gestos 
intuitivos como mover, girar e aplicar zoom, facilitando a 
conceitualização e a compreensão do conteúdo.

Software de aprendizado colaborativo SMART Notebook 
Este software estabelece o padrão para criação, apresentação 
e gerenciamento de aulas interativas - tudo isso dentro de um 
único aplicativo. Os professores podem criar aulas interativas 
envolventes com facilidade e ainda salvar anotações ou 
conteúdo dessas aulas para compartilhar com os alunos. O 
software SMART Notebook também fornece uma plataforma 
comum para conectar uma variedade de tecnologias de sala 
de aula e dispositivos móveis do aluno.

SMART Ink 
Aprimore a legibilidade de seu manuscrito ao escrever 
em aplicativos, sites e vídeos. A tinta se torna um objeto 
que pode ser movido e manipulado.

Bandeja de canetas intuitiva multiusuário 
A bandeja de canetas proporciona acesso fácil às 
seleções de cores de tinta e às funções de teclado 
virtual, clique com o botão direito e ajuda. Isso permite 
que os professores facilitem o aprendizado enquanto 
apresentam no quadro interativo.  

Função Salvar 
Capture o seu trabalho no software SMART Notebook 
como uma imagem de tela que pode ser editada ou 
salva diretamente em vários aplicativos de software. Você 
também pode capturar o trabalho do aluno e usá-lo mais 
tarde para relatório ou avaliação.

Superfície durável 
A superfície de pouco brilho foi otimizada para projeção, 
garantindo que o conteúdo possa ser claramente visto 
de qualquer parte da sala. A superfície também é fácil de 
limpar e compatível com apagadores.

Opção de quadro interativo widescreen 
O modelo 685 (87 pol.) de formato wide oferece mais 
espaço de trabalho e mais espaço para apresentação de 
imagens e vídeos. Ideal para salas de aula que utilizam 
laptops e monitores widescreen. Ele também oferece 
suporte a trabalhos de grupos maiores e aulas com a 
turma toda em salas com mais de 30 alunos. 

Opção de adição de som 
Alto-falantes USB de 14 watts opcionais disponíveis.

Controles do projetor 
Disponíveis apenas com os sistemas SMART 600i e 600ix, 
os controles do projetor estão integrados à bandeja de 
canetas para facilitar o gerenciamento do projetor.

Escolha o projetor que melhor atenda às suas necessidades.
A SMART oferece dois projetores prontos para 
HD e 3D integrados, facilitando a combinação 
do SMART Board M600 com o projetor certo 
para suas necessidades e seu orçamento. Nossos 
projetores de alcance muito curto oferecem 3000 
a 3300 lúmens, fornecem qualidade de imagem 
excepcional e reduzem sombras e brilho.


