
 

 برد هوشمند چیست؟

برد الکترونیکی و یا حتی وایت برد مطرح می  ،E-boardبرد هوشمند که با نام های مختلِف تخته هوشمند، 
ابزار حرفه ای و در عین حال مدرن برای استفاده در سالن های کنفرانس و انواع کالسهای آموزشی  باشد، یک

از قبیل کالس های حضوری در دانشگاه ها، مدارس و موسسات آموزشی و همچنین برای ایجاد کالس های 
 .آنالین می باشد

قرار می گیرد. تخته هوشمند برد هوشمند، عمدتا به عنوان یک وسیله ی کمک آموزشی مورد استفاده 
الکترونیکی به راحتی و با کیفیت و قدرت باال، یک جایگزین بسیار مناسب برای تخته های وایت برد قدیمی 

” اسمارت برد” یا ” برد الکترونیکی ” و منسوخ شده می باشد. الزم به ذکر است از عناوین دیگری همچون 
 .نیز استفاده می شود برد های هوشمند برای این قبیل

 
سی تاچ، با یک روکش مخصوص با کمک فناوری نوین نانو تولید شده است که یک  بردهای هوشمند صفحه

صفحه کامال مات با قابلیت نوشتن و امکان پاک کردن با ماژیک معمولی را داراست و این امکان را به ما می 
ی برای دهد که از این برد هوشمند هم به عنوان برد الکترونیکی و هم به عنوان یک وایت برد بسیار معمول

 .نوشتن با استفاده از ماژیک های معمولی استفاده شود

جنس قاب برد های هوشمند سی تاچ از آلومینیوم مرغوب بوده که با رنگ کوره ای ضد خش رنگ آمیزی شده 
است همچنین این برد با پایه های مخصوص نصب دیواری ارائه می شود که توسط این پایه ها برد با رعایت 

  .دیوار نصب شده و نمای بهتری در کالس پیدا می کندکمی فاصله از 

عدد قلم کوچک و  ۳برد های هوشمند سی تاچ با چهار عدد قلم مخصوص به بازار عرضه می گردند که شامل 
یک عدد قلم بزرگ تلسکوپی می باشد. قلم تلسکوپی یک قلم بزرگ و ابزاری معلمی برای ارائه توضیحات و کار 

ای دورتر می باشد. به همراه این برد یک عدد دستمال نانو میکرو فیبر مخصوص پاک کردن  با برد ها از فاصله
 .وایت برد عرضه می شود
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شرکت تصمیم سبز به عنوان یکی از برترین تولید کننده های برد های هوشمند در ایران در سایز های 
اینچ ارائه می گردد که با قرار گرفتن در کنار ابزار هایی مانند ویدئو پروژکتور و  ۱۰۰ و ۲۵ ، ۲  ،۷۵ مختلف

ویژواالیزر های سی تاچ می تواند یک سیستم کمک آموزشی بسیار کار آمد و کامل را برای کاربران و مشتریان 
 .اهم آوردعزیز فر

برای خرید یا دریافت اطالعات بیشتر در مورد هر کدام از محصوالت شرکت تصمیم سبز با استفاده از اطالعات 
 .زیر با ما در تماس باشید
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