
Nästa generations interaktiva skrivtavla utan licenskostnad

Förenklar
Gör det enkelt att skriva och interagera 
med världsledande mjukvara och digitalt 
bläck.   

Engagerar
Engagera eleverna med interaktiv 
undervisningsmjukvara som medföljer 
varje skrivtavla - ingen licenskostnad.

Anslut 
Anslut din projektor och vilken dator 
som helst för att få interaktivitet i 
klassrummet.

SMART Board® M700-serien

87"
Inklusive:
• SMART Board M700 

interaktiv skrivtavla
• SMART Ink®
• Object Awareness™
• Aktivt pennfack
• Tillbehör såsom pennor och 

kablar
• 3 års garanti

• Expert-support
• SMART Notebook® basic- 

version
• Bibliotek med interaktiva 

lektioner och aktiviteter
• Medlemskap i 

användarföreningen 
SMARTKlubben

Exklusivt  
för SMART

Simultaneous Tool 
Differentiation 

SMART  
Ink

Netsmart AB Svensk distributör 
smartboard.se



SMART Board M700 series interactive whiteboard

SMART kvalitet ocu garanti

Anslut                                                                               
SMART Board M700-serien höjer värdet och funktionen i din investering i projektorer, anslut vilken 
dator som helst för att få interaktivitet i klassrummet.

Förenklar                                                                                   
SBM700 har avancerad IR-teknik med 20 touchpunkter vilket gör det möjligt att skriva, sudda och 
navigera intuitivt och att använda gester såsom zoom och rotation - enkel för alla att förstå och använda.  

Engagerar                                                                                   
SMART skrivtavlor levereras med undervisningsverktyg som engagerar eleverna fullt ut, utan 
licenskostnad. 

Plattformsoberoende

Få tillgång till alla de unika funktioner som en SMART Board ger - med 20 
touchpunkter, digitalt bläck med vilken ansluten Windows- eller Mac-dator 
som helst, i webbläsare, dokument och applikationer.

Bättre distansundervisning
M700-serien hjälper eleverna att hålla fokus när ni delar skärm under 
distans- och fjärrundervisning med videokonferens-plattformar som Zoom, 
Google Meet, och Microsoft Teams. SMART Board ger lärare tillgång till alla 
verktyg och arbetsflöden de är vana vid, såsom pennor, touch och gester, 
istället för att de är hänvisade till datorns lilla skärm och mus.

Intuitiv touch & interaktion  
Simultaneous Tool Differentiation gör det möjligt för två personer 
att skriva, sudda och flytta på samma gång utan att först behöva 
välja verktyg i en meny. Object Awareness känner skillnad på touch, 
penna och handflata automatiskt.

Det aktiva pennfacket gör det enkelt att välja pennfärg, 
överstykningspenna, sudd, skärmskrivbord och mer vilket skapar ett 
flöde i undervisningen utan onödiga avbrott - du behöver inte välja 
verktyg i en meny. 

 
Skriv på alla ytor
Med SMART Ink mjukvara kan du skriva i och över webbläsare och 
applikaioner inklusive PDF och Microsoft Office®-dokument, spara 
sedan dokumentet med anteckningarna i nästan alla filtyper.

Skapa enkelt interaktiva lektioner
Levereras med SMART Notebook basic-versionen som gör det enkelt 
för lärare att skapa, redigera och leverera interaktiva lektioner som är 
optimerade för SMART Board interaktiva skrivtavla. 

Färdiga lektioner i lektionsbiblioteket
I SMARTKlubbens lektionsbibliotek finns mängder med spel, 
aktiviteter och lektioner att ladda hem utan kostnad.

SMART Board M700-serien uppfyller världsledande kvalitets-, säkerhets- och miljökrav och backas upp av 
teknisk support och garanti.



SMART Board M700 series interactive whiteboard SMART Board M700 series

SOFTWARE

SMART Notebook® basic Included

SMART Ink® and SMART

Product Drivers

Included

SMART Learning Suite Bonus 1-year subscription

HARDWARE

Projection areas (diagonal)

and aspect ratios

77" (4:3)

87" (16:10)

94" (16:9)

97" (16:10)

Screen surface Durable hard-coated steel surface

Optimized for projection

Compatible with dry-erase markers

Frame finish White

INTERACTIVE EXPERIENCE

Touch technology Advanced IR with Object Awareness™

(distinguishes between pen, finger,

eraser, and palm)

Touch and gesture support Write and erase digital ink

Perform mouse functions

Use gestures

Multitouch capabilities Support for up to 20 simultaneous

touches and up to two users

Digitizing resolution Approximately 32,767 × 32,767

Pen tray buttons Color select

Highlighter

Fine-erase

On-screen keyboard

Right-click

Orient

CABLES AND ACCESSORIES

Included 16' 5" (5 m) USB cable, pens (×2), pen

tray, self-adhesive cable clips (×5),

illustrated installation instructions,

important information document

Not included Digital projector (To take advantage

of all interactive features, you must

integrate the interactive whiteboard

with a digital projector.)

WARRANTY

SMART Warranty Three-year limited equipment

warranty (see

smarttech.com/warranty for more

information)

COMPLETE TECHNICAL SPECIFICATIONS

See smarttech.com/kb/171762.
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