| TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU

POPIS

Zařízení ActivConnect G-Series umožňuje proměnit moderní
učebnu na prostředí, ve kterém lze skvěle spolupracovat. Procesor
se systémem Android™ dodá panelu ActivPanel funkce tabletu. Díky
zařízení G-Series lze obsah obrazovek mobilních zařízení bezdrátově
zrcadlit na panelu ActivPanel. V jakémkoli obchodě Android App
Store si můžete rychle stáhnout své oblíbené aplikace a začít je
používat. Můžete také rychle přejít do režimu tabule, kde se dá psát
nebo kreslit. Obsah lekcí lze samozřejmě sdílet. Použití zařízení G-Series
v propojené učebně nabízí nevídané možnosti.

PŘEHLED
SPOLUPRÁCE NA JEŠTĚ VYŠŠÍ ÚROVNI

Na chytrých telefonech, tabletech a přenosných
počítačích můžete bezdrátově zobrazovat a sdílet
výukové materiály s celou třídou. Rozšiřte možnosti
učení za použití aplikace ActivCast™ zrcadlící
zařízení studentů.

POHYBUJTE SE VOLNĚ PO CELÉ TŘÍDĚ

V bezdrátově propojené učebně můžete zrcadlit
obsah výukových lekcí z libovolného místa.

OBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Verze Android 5.1 Lollipop
Model procesoru Rockchip RK3368, osmijádrový, s rychlostí až 1,5 GHz
Operační systém Android 5.1, integrovaný obchod Android App
Store, podpora funkce OTA

Grafický procesor SGX6110; podpora 4K*2K H.265/H.2642GB 2GB DDR3
Paměť RAM 2 GB
Interní úložiště 16 GB
Síťové připojení 1 × konektor RJ-45 pro Ethernet (10/100/1 000 Mb/s),

BEZPROBLÉMOVÉ PŘIPOJENÍ DÍKY PODPOŘE WI-FI

Zařízení G-Series eliminuje problémy s připojením při
používání různých platforem. Snadno můžete připojit
zařízení se systémem Windows ®, Mac OS ®, iOS ®,
Chrome OS™ nebo Android™ a začít zrcadlit.

SKVĚLÁ OBRAZOVKA NAVRŽENÁ PRO DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Je optimalizována pro zobrazování obsahu 4K Ultra HD
na panelu ActivPanel. Během prezentace výukové lekce,
procházení webu nebo sledování videa můžete rychle
přejít do režimu tabule a jednoduše začít kreslit a psát.

DYNAMICKÉ MULTIMEDIÁLNÍ LEKCE S VÝUKOVÝMI APLIKACEMI

Své oblíbené výukové aplikace můžete integrovat do
učebních plánů. Aplikace, hry a další obsah vhodný
k používání na panelu ActivPanel najdete a můžete
si stáhnout v libovolném obchodě Android App Store.

Funkce přístupového bodu Ano
hotspot
Kompatibilita s dotykovou Ano, vícedotykové ovládání
obrazovkou
Kompatibilita s funkcí Windows ®, Mac OS ®, iOS™, Chrome OS™
zrcadlení obsahu obrazovek a Android™
mobilních zařízení
Napájení 5 V / 2 A, stejnosměrné
Spotřeba energie Normální režim: 2,0475 W
Pohotovostní režim: 1,155 W

Materiál krytu Slitina hliníku + plast
Port HDMI Standardní HDMI, samičí, v2.0, podpora 4K při
60 snímcích/s, podpora HD zvuku (7.1CH)

Další rozhraní 1 × čtečka karet TF, rozhraní karty SD, podpora

OCENĚNÝ VÝUKOVÝ SOFTWARE

Na panelu ActivPanel můžete vytvářet a prezentovat
dynamické cloudové lekce a hodnocení. Zařízení
G-Series umožňuje vyučujícím snadno spustit
ClassFlow – výukový software společnosti Promethean
držící řadu ocenění.

SNADNÉ NASTAVENÍ A SPRÁVA

IEEE 802.11a/b/g/n/mimo, Wireless 802.11AC,
Bluetooth 4.0

Nasazením standardního uživatelského rozhraní ve všech
učebnách a oblastech snížíte objem školení, které
musíte poskytnout jednotlivým vyučujícím. Zařízení
G-Series lze aktualizovat vzdáleně a díky podpoře
funkce duální sítě je lze používat v podnikové síti.

1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB karet
2 × port USB 2.0 (jeden může být port OTG)
1 × infračervený přijímač
1 × port pro kompozitní video a zvuk
1 × S/SPDIF (2CH, 5.1CH)

Obsah balení 1 × zařízení ActivConnect G-Series
1 × dálkový ovladač
1 × kabel HDMI
1 × napájecí adaptér (EU/VB/USA/AUS)
1 × uživatelská příručka

ZÁRUKA Jednoletá záruka
PODPORA Online podpora ke všem produktům společnosti
Promethean je k dispozici na stránce
Support.PrometheanWorld.com.
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