ActivPanel® Cobalt™
65” 4K, 75” 4K, 86” 4K
Основавайки се на нашия +20-годишен
опит в изграждането на технологии,
които подобряват учебния процес,
ние създадохме продукт, лежащ върху
философията на потребителска
обратна връзка и познание на пазара.
Това ни позволи да предоставяме
модерни и гъвкави решения за
класната стая, които напълно да
отговарят на вашите нужди.

ActivPanel Cobalt –
иновативно решение
за модерни класни
стаи.

Интуитивно преживяване
Специално създаден за класната стая, ActivPanel Cobalt предлага интуитивно и приятно
преживяване чрез своето унифицирано меню, което прави най-често използваните приложения на
дисплея достъпни на едно докосване разстояние. Едно от тях е т.нар. бяла дъска – преподавате
интерактивни и ангажиращи уроци на безкрайното бяло платно, без нуждата за свързване на
дисплея към компютър.

Напълно естествено писане

Иновативни приложения

Разбирайки важността на плавното писане, ние
създадохме технологията Vellum, която осигурява
то да бъде прецизно и приятно. Писането върху
ActivPanel Cobalt е толкова естествено, колкото
поставянето на писалка върху лист хартия.
Дисплеят автоматично различава докосване с
пръст, длан и писалка, което прави преживяването
с него още по-удовлетворяващо.

Promethean Locker – мястото за вашето Android
преживяване. Възможностите се простират от
предварително вградените интерактивни
приложения, до изтеглянето на широката гама
от образователни приложения на Promethean
Store. Locker пести време и прави
технологичното преподаване лесно и приятно.

Създаден за сигурност и безпроблемна IT поддръжка
ActivPanel Cobalt е създаден с мисъл и цел за успешна интеграция във всякакъв тип технологична
среда. Операционната система Android™ 8 носи със себе си нови нива на скорост, сигурност и
надеждност, докато Promethean Panel Management конзолата позволява тя да се поддържа и
надгражда напълно дистанционно. Всички включени софтуери, приложения и услуги на
платформата са целенасочено проектирани за непрекъснати подобрения и иновации,
гарантиращи, че днешната инвестиция ще изплати добри дивиденти в бъдеще.
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Централна конзола

Създаден с мисъл за учителя, ActivPanel Cobalt
разполага с централна ергономична конзола, която
позволява достъп до най-посещаемите приложения,
само с натискането на един бутон.

на класната стая.

Promethean Chromebox
Promethean Chromebox е идеалното решение за
разширяване на съществуваща екосистема на Chrome OS
с ActivPanel Cobalt, като предоставя сертифициран и
безпроблемен достъп до предпочитаните от вас
приложения на Google Play Store. Преглеждайте и
стартирайте изтеглените приложения директно, без
нужда от превключване на източник.

Гъвкави възможности
Promethean предлага допълнителни
Chrome OS и Windows модули, чрез
които имате възможността да
изберете операционната система,
която ви е най-удобна.

Уроци от ново
поколение
Дългогодишният ни опит в образованието позволи вече
20 години да градим технологии, които безпрекословно
покриват очакванията на потребителя. ActivPanel
Cobalt се предлага с избор от две ценни образователни
решения:
ActivInspire – най-богатото на възможности приложение
на Promethean за създаване на интерактивни уроци –
предоставено безплатно с всеки ActivPanel Cobalt.
ClassFlow – облачно-базирана платформа за създаване на
образователно съдържание, която може да бъде
достъпена отвсякъде, по всяко време.
За да научите повече, посетете PrometheanWorld.com/
gb/software.

Гъвкавост и мобилност
Създайте най-доброто решение за вашата класна стая със стойките на ActivPanel. Те
включват: фиксиран монтаж към стената; стенен монтаж с регулируема височина;
мобилна стойка с регулируема височина; и мобилна стойка с фиксирана височина.

Cobalt ActivPanel се доставя с Wi-Fi модул и ActivConnect OPS-G
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