
Displays Interativos SMART Board® 
Fáceis de implementar, usar e de obter suporte, os displays 
interativos SMART Board oferecem um valor excecional a
um ótimo preço. São um sólido investimento para um ensino 
dinâmico e colaborativo.

 

Conecte-se
 

Ligue facilmente toda
a tecnologia da sala de 
aula com os conteúdos 
pedagógicos para que 
funcionem melhor juntos.

Experiencie a sua 
simplicidade de 
utilização que permite 
poupar tempo e custos 
de formação.

Aceda a ferramentas de 
ensino e softwares incluídos 
em cada display de forma 
totalmente gratuita, sem 
necessidade de assinatura.

É simples
 

Sinta-se envolvido

FOr evERY
There’s a 

SMART display

CLASsroOm
Há um display SMAR

T para cada sala de 
aula



Escolha entre dois modelos de display interativos
SMART Board idealizados para todos os professores,

alunos, ambientes de ensino e também para
todos os orçamentos.

Best in class

soluTionsEDucAT ion 

 smarttech.com/6000S-series  smarttech.com/mx-series

*Selecione a disponibilidade regional ** Assinatura incluída durante do período de garantia do produto SMART

Série 6000S
Uma ponte poderosa entre o ensino
presencial e digital.

 

 Tecnologia de Toque
•
• 20 pontos de toque
• Reconhecimento de objeto (Object Awareness™)

Diferenciação de ferramenta simultânea Diferenciação de ferramenta simultânea• 
• Explorador de ferramentas
• Pen ID™ 

 Computação integrada
• iQ powered by Android™ 8
• Quadro branco e conteúdo educacional 

 Display 4K Ultra HD
• 65”  75”  86” 
• 50.000 horas
• Energy Star & Ecodesign
• Colunas integradas de 20W 
• Sensores ambientais  

 Garantia
• Garantia SMART* 

 Incluído
• Versão básica do SMART Notebook®
• SMART Ink®
• Gestão remota SMART** Gestão remota SMART**
• Bónus de 1 ano SMART Learning Suite
• Suporte de parede
• Comando

Série MX
Aprendizagem colaborativa
extremamente simples.

 
 

 Tecnologia de Toque
• HyPr Touch™ com IR avançado
• 20 pontos de toque
• Reconhecimento de objeto (Object Awareness™)
•  

 
 

 Computação integrada
• iQ powered by Android™ 8
• Quadro branco e conteúdo educacional 

 Display 4K Ultra HD
• 55”  65”  75”  86” 
• 50. 000 horas
• Energy Star & Ecodesign
• Colunas integradas de 15W 

 

 Garantia
• Garantia SMART* 

 Incluído
• Versão básica do SMART Notebook®
• SMART Ink®
• 
• Bónus de 1 ano SMART Learning Suite
• Suporte de parede
• Comando

HyPr Touch™ com inGlass™ 

O MELHOR DA TURMA



 
Envolva os alunos
em todos os lugares
Conecte os dispositivos dos alunos 
para uma aprendizagem ativa e uma 
contribuição do aluno significativa. 
Partilhe os quadros brancos e as 
aulas com os dispositivos dos 
alunos, para que eles possam 
controlar o que aprenderam dentro 
e fora da sala de aula.

Os displays SMART funcionam com 
webcams UVC, Zoom, Google Meet ™, 
Microsoft Teams ™ e muito mais.
Dê aulas enquanto partilha os ecrãs 
nessas aplicações e aprimore-as com 
tinta digital e ferramentas para chamar 
a atenção dos alunos.

Aproveite a experiência completa do 
SMART Board com qualquer computador 
Windows® ou Mac® conectado, incluindo 
20 pontos de toque e tinta digital em 
browsers da web, arquivos e aplicações. 
Além disso, aproveite a interatividade 
superior com o Chrome OS ™.

 
Experimente uma
melhor videoconferência

 

 

Usufrua da experiência 
SMART Board em 
dispositivos conectados

 
 

 
 

 

Os displays interativos SMART Board permitem tirar partido
dos investimentos em tecnologia e da própria infraestrutura

da sala de aula, reunindo dispositivos, ferramentas e conteúdos
para que os professores os usem com mais eficácia.

 

The Hub of a

CLAsSrOoMCOLLAbORAT ive

SMART Chromebox* 
 Melhore o ensino com um dispositivo de baixo custo que integra 

perfeitamente o SMART Board com a Google Play Store, aplicações 
e aulas – não é necessário nenhum computador. 

 

* Selecione a disponibilidade regional

O centro de uma sala de aula
 colaborativa



Não perca tempo e comece a trabalhar com recursos
superiores de toque, tinta e personalização e aproveite

a integração líder do setor com os sistemas operacionais
que os professores já conhecem e usam.

 

Os displays SMART com iQ permitem que
vários alunos escrevam, apaguem, gesticulem
e usem ferramentas ao mesmo tempo, com
20 pontos de toque e interação simultâneos.
Não há necessidade de seleção de ferramenta
ou troca de modo.

Faça login em qualquer monitor SMART com iQ *
em qualquer sala para aceder ao seu
armazenamento na nuvem e a aulas.

O software SMART Ink para desktop coloca as anotações
onde você quiser. Escreva em PDFs e arquivos do
Microsoft O�ce® e guarde as suas anotações. Mova,
copie/cole e apague notas sem necessidade de alterar
as canetas, as configurações da ferramenta ou de usar
uma sobreposição ou modo de tinta especial.

Tinta em qualquer lugar, em
qualquer tipo de arquivo

Faça login em qualquer lugar

Interaja sem esforço

* Requer atualização OTA para iQ 3.7 ou superior

EngineerEd for the

teachers wantsiMPL iciTy

Khan Acad...OneNote PowerPoint

Firefox

Zoom

Word

ExcelRouteThisVLC

Browser Player

Abordagem e utilização
O seu SMART Board 6000S está pronto
para ser utilizado sempre que você quiser.
Com sensores de proximidade e
inicialização rápida, basta selecionar
uma caneta e começar a usufruir
de todas as suas mais-valias.

Projetado para a simplicidade
 que os 

professores desejam



Unir ferramentas físicas e
a aprendizagem digital
A série SMART Board 6000S inclui a
plataforma exclusiva Tool Explorer, que
integra ferramentas e manipuladores do
mundo real com a aprendizagem digital.
Ferramentas vendidas separadamente

 
 

 

Sem necessidade de computador
Use a computação Android integrada para
navegar na web, usar o quadro branco, aceder
a aplicações, partilhar ecrã e muito mais, sem
usar um dispositivo conectado.

 

 

Aceda a uma enorme  
biblioteca de conteúdo gratuito
Encontre aulas preparadas, atividades e
jogos criados por professores para
professores com o SMART Exchange.
Pesquisável por assunto, série e
padrões de educação.

 
 

 

Utilize software interativo grátis
Com Android integrado e software de criação de aulas
gratuito, incluindo a versão básica do SMART Notebook,
o SMART Board permite uma aprendizagem dinâmica a
partir do momento que chega.

 

Personalize com
acessórios SMART
Conecte a sua sala de aula com acessórios,
incluindo software de gestão remota SMART,
câmara de documentos SMART, suportes
móveis e de parede, módulos OPS para
PC e muito mais.

Interactive software, tools and

IncludedcONtENT Software interativo, ferramentas
e conteúdo incluído

O seu display SMART chega com um conjunto cada vez 
maior de ferramentas de ensino, software de criação de 
aulas, atividades prontas e muito mais - não é necessária 

nenhuma assinatura.



Ready to

Os displays interativos SMART Board são fáceis de implementar,
usar e de obter suporte. A SMART tem experiência, conhecimento
e recursos para apoiar uma implementação de tecnologia rápida
e eficaz, reduzindo os custos de formação e chamadas de suporte,
o que também contribui para a diminuição do custo total de 
propriedade do produto.

 

 

SMART Technologies 
smarttech.com/
contact

CLASsroOm?
 Garantia de qualidade SMART

Todos os monitores SMART passam por testes
de qualidade rigorosos para atender aos
padrões de segurança e conformidade
regulamentares líderes mundiais, tornando-se
num investimento com o qual pode contar
nos próximos anos.

 Cobertura de garantia
Proteja o seu investimento com as
melhores opções de garantia e plano
de serviço de cobertura total.

 

 Suporte técnico
Suporte especializado, toneladas de recursos
e uma comunidade próspera de professores
ajudam a prepará-lo para o sucesso.

 Ensino profissional
Obtenha planos de ensino profissional
gratuitos, cursos online e webinars que
cobrem tópicos funcionais e pedagógicos.
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logo and all SMART taglines and product logos are trademarks or registered trademarks of SMART Technologies in the U.S. and/or other countries. All third-party 
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Encontre o display interativo SMART Board
que melhor responde às suas necessidades.
Reserve uma demonstração.

Preparado para
Transformar a sua sala

 de aula?

esistemas.pt | geral@esistemas.pt


