ActivPanel® Nickel™
65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Az oktatási technológiák fejlesztésében
szerzett több mint 20 éves tapasztalatunk
adja tervezési filozófiánk alapját, amely
a felhasználói visszajelzésekre és a piac
ismeretére összpontosít. Így olyan fejlett
és rugalmas osztálytermi megoldást
nyújtunk, amely választ ad a tanárok, az
iskolaigazgatók és az IKT-szakemberek
igényeire.

Bemutatjuk az ActivPanel
Nickelt, nélkülözhetetlen
interaktív kijelzőnket,
amely megkönnyíti a
tanítást és a tanulást.

Intuitív és ergonomikus
Az ActivPanel Nickel megoldást kifejezetten a tantermi környezetekhez tervezték, és az egységes menünek
köszönhetően intuitív felhasználói élményt nyújt. Ez a funkció a tanár szemvonalához igazítja a felhasználói felületet
és az ikonokat, így leegyszerűsíti és felgyorsítja a gyakran használt alkalmazások, tartalmak és források közötti
navigációt, és ergonomikus használatot tesz lehetővé. Ezek közé tartozik a Promethean Instant Whiteboarding
alkalmazása, amelynek köszönhetően nem kell számítógéphez csatlakoznia: csak indítsa el az alkalmazást, és tartson
interaktív és érdekfeszítő órákat egy végtelen vászon segítségével!

Természetes írásélmény

Alkalmazások egy érintésre

Tudjuk, hogy mennyire fontos a kézírás, ezért a
természetes és pontos írásélmény érdekében
kifejlesztettük a Vellum írástechnológiát. Az
ActivPanelre pont olyan természetesen írhat, mint
papírra.

Bemutatjuk a Promethean Lockert, a helyet, ahonnan
minden szükséges Android-alkalmazást beszerezhet.
A Promethean Locker időt spórol meg Önnek, és
megkönnyíti az oktatást, hiszen egy helyen kíván
hozzáférést a számtalan interaktív gyári alkalmazáshoz
és a Promethean Store-ban elérhető oktatási célú
programokhoz, valamint az alkalmazások elindítására
és kezelésére is lehetőséget kínál.

Az IT-támogatás és a biztonság szempontjaiból tesztelve és fejlesztve
Az ActivPanel Nickelt a kezdetektől fogva úgy alakítottuk ki, hogy bármilyen technológiai környezetbe megbízhatóan
és biztonságosan integrálódjon. A tanárközpontú tervezés pedig jelentősen megkönnyíti a termék használatát. Az
Android™ 8 operációs rendszer a gyorsaság, biztonság és megbízhatóság új szintjét kínálja, míg a vezeték nélküli
frissítések csökkentik a szoftver- és firmware-frissítésekhez szükséges időt és energiát. A termékhez járó szoftverek,
alkalmazások és platformszolgáltatások a folyamatos fejlesztés és innováció jegyében készültek, így ez a megoldás
hosszú távon jövedelmező befektetésnek számít.

Kiváló interaktivitás
A tanárok és diákok az akár 15 egyidejűleg
használható érintési pont segítségével
könnyedén dolgozhatnak együtt a feladat-

Wi-Fi-kapcsolat

okon. Az intelligens tenyérérintés-letiltási

Az opcionális Wi-Fi modul számos

technológia észleli, hogy a felhasználó

lehetőséget kínál a különféle hálózatok

csak megtámasztotta magát, így bárki

igényeinek kielégítéséhez, és szabad

zökkenőmentesen írhat a kijelzőre.

mozgást biztosít az osztályteremben.

Eszközök tükrözése

Minden funkció egyben,
kiváló csatlakoztatási
lehetőségekkel
Az ActivPanel Nickel az Android 8
operációs rendszernek, a 2 GB RAM
memóriának és a 16 GB tárhelynek
köszönhetően a gyorsaság, biztonság és
megbízhatóság új szintjét kínálja.

ActivPanelAz ActivPanel Nickel
vezérelhető, több eszközre is
megvalósítható tükrözési funkciója
lehetővé teszi, hogy a tanteremben
tartózkodó diákok és tanárok kézi
eszközük csatlakoztatásával bárhonnan
közösen dolgozzanak a feladatokon.

Erőteljes hangzás

Egyszerű csatlakoztatás

Hatékony óraadásra szolgáló szoftverrel

A hatékony tanuláshoz az szükséges, hogy

A tanár könnyedén hozzáférhet az elülső

az utolsó sorban is hallják a tartalmakat. Az

HDMI- és USB-portokhoz.

A Promethean patinás múltra tekinthet vissza az oktatási
iparágban: több mint 20 éve fejlesztünk kifejezetten oktatási
célokra használható technológiákat. Az ActivPanel Nickel
esetén két díjnyertes szoftver közül választhat.

ActivPanel Nickel két, elölre néző hangszórója
tiszta és gazdag hangminőséget kínál.

ActivInspire – Tartson interaktív órákat
a Promethean oktatói szoftvereivel, amelyeket
alapfelszereltségként, díjmentesen nyújtunk
az ActivPanel termékekkel: nincsenek se
előfizetési díjak, se rejtett költségek.

ClassFlow – Új generációs, felhőalapú
szoftver az órák megtartásához, amely fejlett
osztálytermi együttműködési eszközöket és
interaktív erőforrásokat kínál bármikor, bárhol.

Ha többet szeretne megtudni, keresse fel a
PrometheanWorld.com/Software weboldalt.

Promethean Chromebox
A Promethean Chromebox tökéletes megoldás a meglévő Chrome OS ökoszisztéma ActivePanel Nickel segítségével történő bővítésére – a termék tanúsított, zökkenőmentes hozzáférést
biztosít a Google Play Áruházban elérhető kedvenc alkalmazásaihoz. A Promethean Lockerből
letöltött alkalmazásokat az egységes menüben tekintheti meg és indíthatja el. Ezekhez egy
gombnyomással hozzáfér, és a forrást sem kell cserélnie.

Sokoldalú
és mobilis

Több rendszerrel
is használható

Az ActivPanel állványokkal sokoldalúan használható
osztálytermi megoldást alakíthat ki: rögzített fali
állványt, állítható magasságú fali állványt, valamint
állítható magasságú és fix magasságú mobilállványt
egyaránt használhat.

A Promethean Chrome OS és Windows® rendszerrel
használható megoldásokat is biztosít: így az iskolák a saját
IT ökoszisztémájukhoz legjobban illő operációs rendszert
választhatják.
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