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INTERAKT ÍV PANELEK

65" HD, 75" 4K

Az osztályterem nélkülözhetetlen
interaktív panele

 

Alacsony TCO

Osztálytermi tanóra szerkesztő rendszer

Az ActivPanel i-Series egyértelmű választás
azon ügyfelek számára, akik a meglévő,
projektor alapú megoldásukat egy hosszútávú,
megbízható megoldásra kívánják cserélni.
Nagyfelbontású képe jelentősen fényesebb,
mint a projektoros rendszereké és kiemelkedő
rugalmasságot biztosít az iskolák
technológiai elvárásainak megfelelően. 

Az ActivPanel i-Series könnyedén használható a bekapcsológomb
és az előlapi csatlakozók jóvoltából, melyek révén a tanár gyorsan
csatlakoztathatja laptopját. A beépített 15wattos, elől elhelyezett hangszórók
tökéletesek a multimédiás órák során. A projektoros rendszerekkel ellentétben
nincsenek többé árnyékok, erős fény vagy sötétítési kényszer.

Az ActivPanel i-Series gyakorlatilag karbantartás-mentes megoldást kínál.
A projektor-alapú rendszerekkel ellentétben nincs elvesztegetett oktatási idő
vagy járulékos költség a kalibráció és a lámpa, a szűrők,
valamint a projektor cseréje miatt.

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.

Egyszerűbb és jobb megoldás az osztályterem számára



ActivPanel i-Series

OS kompatibilis
eszközök

Előre néző
hangszórók

Előlapi HDMI
és USB port

  Teljeskörű
garancia

Tükröződés-
mentes üveg

Piacvezető 10 érintési pont4K Ultra HD* Toll és érintés

Beépített
szoftver

Infravörös technológia
Egyszerre akár

10 érintési pont
 
 

Full HD - 4K Ultra HD kijelzők
Éles részletek és ragyogó színek

OPS
Válasszon Android™
vagy Windows ® 
modult, amivel
kiegészítheti kijelzőjét

 

Egyszerű csatlakoztatás
Könnyen elérhető HDMI ® 
és USB csatlakozók

 
Beépített hang

Dinamikus,
dupla 15 wattos

előre néző
sztereó hangszórók

 

Az Android modult azoknak ajánljuk, akik a tablet-szerű élményt keresik,
internet kapcsolattal, fehér táblával, tükrözéssel, stb. A Windows modul pedig
egy „minden egyben”, nagy formátumú Windows élményt biztosít.

Ha nagyobb hanghatást szeretne az osztályteremben, használja
az ActivSoundBart, amely mély basszust és termet betöltő hangzást biztosít.

Rugalmas konfigurálás az osztályteremre hangolva 

Válasszon a számos felszerelési lehetőségből*: fix falra rögzítés,
magasság-állítható mobil állvány, fix mobil állvány.

*Modell- és régiófüggő
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www.promethean.hu


