Interaktivní tabule
ActivBoard
ActivBoard není jen obyčejnou
ejnou psací či promítací plochou, na
kterou je možno čas od času přetáhnout
řetáhnout nějaký
n
objekt, ale stává
se studnicí činností, různorodého
znorodého pohyb
pohybu, simulací, her a dalších
aktivit. Navíc už ani u tabule nemusí stát jen jeden žák. Využití
dvou elektronických per současně
asně umožňuje zásadní změnu
organizace hodiny.

Proč ActivBoard?
Stvořen pro školu – odolná konstrukce tabule a pracovní plocha z melaminu
jsou zárukou dlouholeté životnosti zařízení ve školním prostředí.
prost
Okno do světa interaktivní výuky – dodáván spolu s autorským software
ActivInspire, který v sobě obsahuje velké množství skute
skutečně interaktivních
nástrojů. Při troše snahy s ním vytvoříte
říte výukové hodiny, na které se budou
studenti těšit.
Moderní technologie – díky nejmodernějším
nejmodern
použitým technologiím jsou
tabule ActivBoard velmi spolehlivé. K dispozici jsou tabule s funkcí ActivArena
(dvě současně pracující pera), integrovaným ozvu
ozvučením či funkcí multidotyku. Použitá technologie umožňuje
ňuje velmi p
přesnou kalibraci, neztratíte se
tak ani přii ovládání malých ikonek a pero bude vždy reagovat stejně jako myš.
Kvalita – vaše investice je chráněna
na 5ti letou zárukou.
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Hlavní vlastnosti:
Odolná konstrukce
3 řady pro každou školu i
každý rozpočet
Vždy společně se software
ActivInspire
Spolehlivost
Podpora po stránce
obsahu i vzdělávání

Promítání není interaktivní výuka!
ActivBoard již od 19.400 Kč.
K
Proč až dosud není výuka pro žáky opravdovým zážitkem či
zkušeností, kterou si budou pamatovat celý život? Lze vůbec
v
tento neradostný stav změnit? Samozřejmě!
Samoz
Přestaňme klikat
a promítat a učme!
me! Tabule tu byla, je a bude. D
Důležité není,
jak přesně vypadá, podstatnější
ější je, co se na ní odehrává.
odeh
Interaktivní tabule ActivBoard je tak jádrem skupinových aktivit
vedoucích k dynamickému učení.
ení. Když k tomu přidáme
p
možnost využívat autorský software ActivInspire a online
přístup k šestnácti tisícům
m již připravených výukových hodin
od českých učitelů na portále www.activucitel.cz,
www.activucitel.cz objektů,
šablon, obrázků čii dalších zdrojů
zdrojů, stává se vlastní hodina
opravdovým zážitkem jak pro toho, kdo stojí za katedrou, tak i
pro toho, kdo sedí ve školní lavici.
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Dostupná provedení:
Formát 4:3 i 16:10
S ozvučením
ozvu
i bez
Ovládaná perem i dotykem
Fixní i na pojezdu
S běžnými, krátkými i
ultrakrátkými projektory
Prezentace:
V případě
případ zájmu se na nás
prosím obraťte
obra na adrese
wallikova@ribbon.cz
Cena:
Od 19.400 Kč
K včetně DPH
a ActivInspire Personal Edition
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