
Osnovne funkcionalnosti

Zaslon se vključi, ko vstopite v sobo. Zaženite digitalno belo tablo in že 
lahko pišete ideje, brezžično delite zaslon ali dostopate do spletnega 

brskalnika, vse to iz osnovnega zaslona. Če priključite še svoj računalnik 
pa lahko zaženete tudi videokonferenco.

Napredne funkcionalnosti

SMART kapp iQ Pro nudi vse osnovne funkcionalnosti kapp iQ-a, hkrati 
pa omogoča možnost pisanja preko PDF datotek, integracijo z Microsoft 

Exchange in Office 365 ter dodatke za Autodesk (Navisworks, Revit, 
AutoCad) in SOLIDWORKS.

SMART kapp iQ ponudba

Podprto s SMART kapp aplikacijo

Vse kar potrebujete je le dotik stran

Le z enim dotikom, SMART kapp iQ and iQ Pro omogočata vklop digitalne bele table, spletnega brskalnika ali brezžično deljenje 
zaslona, vse to brez dodatnega računalnika. Če priključite še svoj računalnik, lahko zaženete tudi videokonferenco z želeno 

programsko opremo.

Posebna ponudba velja za naročila do 30. junija 2017. Cene ne vsebujejo DDV in stroška dostave iz skladišča v Mariboru ter se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila. 
Avtorske pravice Inovatio d.o.o. Vse pravice pridržane, 2017. 
Inovatio d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, Slovenija. Uradni distributer za SMART Technologies.

kapp aplikacija Začni pisati. Povabi druge. Shrani, briši in ponovi. Pošlji zapiske. Nadaljuj, kjer si končal.

                      SMART kapp iQ        SMART kapp iQ Pro

SMART Meeting Pro programska oprema

Podprto s SMART kapp aplikacijo

Sodeluj od koderkoli v načinu bele digitalne table

Ultra HD resolucija zaslona

Integracija z Microsoft Exchange in Office 365

Integracija s programsko opremo Adobe Reader

Dodatek za Autodesk (Navisworks, Revit, AutoCad) in SOLIDWORKS

Spletni brskalnik, digitalna bela tabla in brezžično deljenje zaslona

Skladno z ENERGY STAR certifikatom

Možnost integracije s programsko opremo SMART Bridgit

Garancija                     2 leti          3 leta

Okvir zaslona                          bela      brušen titan

Velikost zaslona       65’’                      75’’              65’’                        75’’

    
       

contact@inovatio.si 02 828 00 53

5.199,00€

4.499,00€
7.299,00€
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6.999,00€
9.599,00€

8.499,00€Posebna ponudba velja do 30. junija 2017
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