pero je
než

mocnější
prst

Už v dávné historii lidstva se k psaní biblických textů a kreslení úchvatných ikon používal
husí brk a štětce. Ani dnes tomu není jinak, děti se učí správnému úchopu tužky či pera.
Na ActivBoard se proto využívá sofistikované, lehké elektronické pero s vlastnostmi myši
bez baterií.
Naučit se držet elektronické pero je jen průpravou pro další školní práci.
Pohodlný nástroj nijak neomezuje tvůrce v kreslení, v psaní, rýsování či v dalších úkonech.
Však jsme také v rámci testů nejeden prototyp zavrhli.
Naše pero tedy píše jako pero, ale chová se stejně jako počítačová myš.
Stačí zvolit si z panelu nástrojů a máte také kružítko, štětec, zvýrazňovač...
Přetahujte objekty, označujte je, otevírejte soubory, přehrávejte filmy, prostě stačí si vybrat,
k čemu naše pero použijete...
Pokud se ztratíte, jediným kliknutím se před Vámi otevře nápověda.
Jste-li v režimu myši, je kurzor vždy patrný, i když se tabule nedotýkáte.
Nemůžete se na obrazovce ztratit.

(a zajisté čistější.)

a k tomu
Do rezervy Pokud si pero zapomenete nebo ztratíte nevadí - máte jedno náhradní.
Bezdrátové technologie
‘ Komunikace mezi všemi prvky systému ACTIV probíhá bezdrátově.
Rychlá odezva pera Kraslete a pište bez časové prodlevy.
Úplná funkčnost myší Levé i pravé tlačítko, kurzor i pohyb myši jsou plně podporovány.
Activboard Dvě pera jsou součástí každé interaktivní tabule.
Activslate Používá stejné pero jako Activboard, jedno je vždy přibaleno.
Záruka 24 měsíců.
A navíc Online výcvik, stálá podpora, upgrade, zdroje pro tvorbu hodin i elektronické knihovny.

volitelné řešení
Náhradní pera Můžete si objednat pera pro další učitele nebo jako náhradu.

doplňková zařízení
Stačí si jen vybrat z dalších zařízení, která rozšíří možnosti tabletu a umožní Vám bohatší práci...
Activboard Základní produkt pro interaktivní výuku, bez ní se neobejdete. Je možno si vybrat
z různých velikostí: 48", 64" a 78" a poslední novinkou je 95" širokoúhlý formát.
Activslate Tablet pro ovládání tabule přímo z ruky. Tablet formátu A4 může kolovat po třídě
nebo může být dokonce stálým vybavením žákova pracoviště. Je to prostě bezdrátová mini tabule.
Activote V celé Evropě velmi populární hlasovací zařízení umožňující okamžité hodnocení žáků
i získání zpětné vazby, zda žáci vůbec pochopili, co se jim snaží učitel vysvětlit. Pracuje samozřejmě
na principu bezdrátových technologií.
Activtablet Funguje stejně jako malý Activboard. Nejlepší nástroj pro tvorbu hodiny, pokud potřebujete
kreslit či použít pero.

technická specifikace
Popis: Pasívní, bezbateriové, ergonomické pero s funkcemi myši. Tlačítka: ‘levé’ na hrotu, ‘pravé’ na těle pera. Rozměry:
155 x 16mm. Hmotnost: 15.3g.
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