ActivPanel® Titanium™
70” 4K, 75” 4K, 86” 4K
Специално създаден за класната стая,
ActivPanel Titanium е най-удобното
интерактивно решение за всяко училище,
което иска да замени отегчителната бяла
дъска, с безусловното предимство на
съвременните технологии. Пълен с нужните
приложения и инструменти, ActivPanel
Titanium помага на учители и ученици да
вземат най-ценното от всяка една
обучителна сесия.

Нашето най-мощно
решение за вашата
класна стая

Безгрижно и изключително улеснено преживяване

ActivPanel Titanium предлага революционно нов интерфейс, който съдържа всички най-често използвани
инструменти в класната стая, на върха на пръстите ви. Унифицираното меню подпомага учителя да достига
до всяко любимо приложение на учениците си, без да забавя учебния процес дори и със секунда.

Удобно и естествено писане

Нов начин за взаимодействие

Изключителната Vellum™ технология на Promethean добавя
автентично преживяване, без ограничения при писане по
дисплея, което позволява на учители и ученици да пишат
уверено, спокойно и естествено. Писането с Vellum е бързо и
лесно – точно каквото трябва да бъде то. Писалката пише, а
пръстите докосват – същото, като да пишеш по бяла дъска,
просто много по-леко и приятно.

ActivPanel Titanium съдържа основни за класната
стая приложения и набор от учителски
инструменти – всички те, достижими само с
едно докосване. Използвай безкрайното бяло
платно на изключително интуитивното
приложение „Бяла Дъска“, за да рисуваш,
подчертаваш и коментираш всяко съдържание,
от който и да е източник. Добави вълнение към
всеки урок с персонализираните приложения
„Spinner” и „Timer”.

Сигурност и безпроблемна IT поддръжка
ActivPanel Titanium 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.

Wi-Fi® и Bluetooth® за
всяко нужно свързване

Интерактивност

Поддържащ до 20 едновременни точки на

Включените Wi-Fi и Bluetooth модули

докосване, учители и ученици могат да

осигуряват гъвкавостта,

участват в едни от най-колективните

необходима за различни мрежови

интерактивни занятия – заедно,

нужди и предлагат още повече

използвайки докосвания, писалки и

мобилност в класната стая.

своите длани за изтриване. A Palm
Rejection технологията позволява още
по-голямо удоволствие от писането,
позволявайки спокойно полагане на

Безпрецедентна

дланта върху дисплея.

скорост
ActivPanel Titanium предоставя

Ненадминато преподаване

скоростта, сигурността и
надеждността на вградения Android

Чрез своята система за споделяне на

8, чрез своите 4GB оперативна

екрана, вие можете да преподавате от

памет, 64GB памет за съхранение и

всяка точка на класната стая. А по

до 1 gbps LAN.

време на урок, имате възможността да
взаимодействате с екраните на
учениците си, директно от вашия
ActivPanel Titanium, което допринася за
цялостното незабравимо преживяване
в класната стая.

Сензори за движение

Звук, изпълващ всяка стая

Централна конзола

зарежда, когато някой влезе в стаята. Така,

учат по-добре. Интерактивният
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вие можете да започнете работа само с
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двойна система, осигуряваща

само с натискането на един бутон.

изчакване.

обогатяващо озвучаване на всяка

ActivPanel Titanium започва автоматично да

Учениците, които чуват по-добре –

Създаден с мисъл за учителя, ActivPanel Titanium

класна стая.

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

Уроци от
ново поколение
Специално създадените софтуерни решение за
интерактивни и ангажиращи ученика уроци –
ActiveInspire и ClassFlow, са включени с всеки деисплей
напълно безплатно и освободено от всякакви
бъдещи такси.

Опции за монтаж

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

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.
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