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INTERAKTÍV PANELEK

65" 4K, 70" HD, 75" 4K, 86" 4K
A díjnyertes ActivPanel az iparág legtermészetesebb
írás élményét kínálja a kiemelkedően pontos
InGlass technológia segítségével. Megkönnyítve
az iskolai munkát, az ActivPanel, mint egy óriási tablet,
minden olyan eszközt biztosít a tanároknak,
amelyekre nagymértékben szükségük van a hatékony
és eredményes tanításhoz.

Prémium kategóriás interaktív panel
a magával ragadó tanulási élményért
Az iparág legtermészetesebb írás élménye

Az innovatív InGlass technológia olyan egyenletes kézírás-élményt
tesz lehetővé, amely megkönnyíti a tanárok és diákok együttműködését.
Az InGlass automatikusan érzékeli a különbséget a toll, az érintés vagy a
tenyérrel való törlés között, így a tanárok a hatékony tanításra
fókuszálhatnak az egyes szoftverek váltogatása nélkül.

Oktatási eszközök az online tanuláshoz

Csatlakozzon az oktatási applikációk egyre bővülő világához közvetlenül
a kezdőképernyőről. Mobil eszközeinek egyszerű tükrözésével
osszon meg tartalmakat vagy csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül
más eszközökkel - például billentyűs hangszerek, digitális laboratóriumi szenzorok,
robotok - a tanórák támogatása érdekében.

Osztálytermi tanóra szerkesztő rendszer

Tartson interaktív, multimédiás órákat offline vagy online a Promethean
bármelyik oktatási szoftver termékével. Az ActivInspire™ szoftver elérhető ingyen,
a ClassFlow™ szoftver pedig megrendelés esetén egyénre szabható.

IT támogatásra és biztonságra tervezve

Az Android modul hozzáférése és menedzselése egyszerű,
valamint kompatibilis más gyártók menedzsment megoldásaival.
Például - Google™ G Suite, VMWare AirWatch® és Radix™ Viso

ActivPanel – az intelligens megoldás
InGlass Technológia
Lehetővé teszi az iparág legtermészetesebb
írás élményét, gyakorlatilag késleltetés nélkül

Környezeti fény érzékelő
Ideális fényviszonyokat teremt
a használat során

Beépített fehértábla
Többek között biztosítja
a szabad kézírást,
a tenyérrel való törlést,
a pinch-zoom
interaktivitást.

Beépített
Android modul

Tanóra szerkesztő
rendszer
A Promethean ClassFlow
és ActivInspire szoftverek
használatával
interaktív leckéket
és aktivitásokat kínál.

Az ActivConnect OPS-G
tartalmazza: tablet felület,
fehér tábla, tükrözés,
alkalmazások.

Piacvezető

4K Ultra HD*

20 érintési pont*

Toll és érintés között
különbségtétel

Tükröződésmentes
üveg

ENERGY STAR®
által tanúsított

Beépített
szoftver

Előlapi HDMI®
és USB port

Teljeskörű
garancia

Előre néző
hangszórók

Eszközkezelő
kompatibilitás

OS kompatibilis
eszközök

Windows® környezet
A Windows modul egy olyan OPS egység, amely egy „minden egyben”,
nagy formátumú Windows élményt kínál. Igény esetén megvásárolható.
Válasszon rugalmasan a többféle felszerelési mód közül
Válassza ki osztályterme számára a legjobb megoldást a számos
felszerelési lehetőségből*: fix falra rögzítés, magasság-állítható mobil állvány,
fix mobil állvány.
Vigyázzon technológiai beruházására
Ez a folyamatosan frissíthető megoldás egy mindenre kiterjedő,
bővíthető garanciával együtt biztosítja
beruházása tökéletes megtérülését éveken át.
*Modell- és régiófüggő
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