®
Základní pomůcka do vaší učebny –
interaktivní displej

www.PrometheanWorld.com

Jednodušší a lepší řešení

Splní ve třídě svůj účel

ActivPanel i-Series je základní interaktivní displej pro školy, které se chystají nahradit
projektorové systémy dlouhodobým a spolehlivým řešením.

Povrch určený pro spolupráci více uživatelů nabízející až 10 dotykových bodů pomocí pera a dotykovou interaktivitu

Okamžité zapnutí
Žádná doba zahřívání, takže hodina
může začít včas.

Jasné obrázky ve vysokém rozlišení
Už žádné stíny, odrazy nebo nutnost
zatahovat žaluzie.

Flexibilita
Počítačové doplňky a možnosti
příslušenství, když je třeba udělat
v učebně změny.
Rozlišení Full HD až 4K Ultra HD
Velikost úhlopříčky 65” (HD) a
75” (4K) nabízí ostré detaily a
jasné barvy.

Výkonné možnosti počítačových doplňků
Dlouhodobá, spolehlivá
investice do technologií
Nižší náklady na nastavení a montáž
Nevyžaduje montáž projektoru ani speciální kabeláž.
Údržba prakticky nic nestojí
Není třeba měnit žárovky, filtry ani projektory.
Tříletá záruka jako standard
K dispozici je celá řada možností včetně
opravy přímo na místě.*
* Možnosti záruky se liší podle oblasti.

Objevte možnosti, které díky inteligentně navrženým výpočetním
možnostem nabízí panel ActivPanel i-Series.
Modul pro systém Android™ ActivConnect OPS-G
Modul pro systém Android vytváří ve třídě prostředí podobné
tabletu a umožňuje přístup k tisícům vzdělávacích aplikací,
tabuli bez hranic, zrcadlení a dalším funkcím.
Modul pro systém Windows® OPS-M*
Speciálně vyvinutý pro školy používající ekosystém Microsoft®,
který nabízí velkoformátové prostředí systému Windows typu
vše v jednom.

* K dispozici s nebo bez instalace operačního systému Windows 10 IoT.

Dobrý zvukový výkon
Integrované duální přední
stereo reproduktory.

Snadné připojení zařízení
Přední porty pro připojení
zařízení HDMI® a USB.

Výukový software pro učebny
Vyučujte interaktivně pomocí vzdělávacího softwaru společnosti
Promethean, který je standardně dodáván s obrazovkou ActivPanel i-Series.

ClassFlow™

ActivInspire®

Cloudový výukový software nové
generace, který nabízí kdykoli a kdekoli
pokročilé nástroje pro spolupráci v
učebně a přístup k interaktivním zdrojům.

Tento oceňovaný výukový software,
který vyučující znají a který si oblíbili,
obsahuje velkou sadu nástrojů k vytváření
a poskytování dynamických hodin.

Univerzální možnosti montáže*
* Dostupnost se liší podle oblasti.

ZLEPŠETE
ZVUKOVÝ ZÁŽITEK
SVÉ TŘÍDY
Pevná montáž na
stěnu (součástí dodávky)

Výškově nastavitelná
montáž na stěnu

Výškově nastavitelný
mobilní podstavec

Mobilní podstavec
s pevnou výškou

Další informace o panelu ActivPanel i-Series
Kontaktujte nás na čísle +44 (0) 1254 298598
nebo navštivte naše webové stránky www.Prometheanworld.com.

ActivSoundBar je dokonalý doplněk
panelu ActivPanel i-Series, který třídě zajistí
krystalicky čistý a pohlcující zvuk.
Robustní reproduktor o výkonu 40 Wattů
je zárukou, že studenti se budou
moci soustředit na to nejdůležitější –
probíranou látku.

