     
O galardoado painel interativo ActivPanel, da Promethean, providencia a experiência de escrita mais natural do mercado, permitindo que
professores e alunos colaborem de forma simples e precisa. Forneça todas as ferramentas necessárias para aumentar a colaboração, eﬁciência
e produtividade nas suas salas de aulas.

A resolução 4K garante uma
ótima experiência de visualização
com a máxima qualidade de
imagem.

Promova aulas interativas com as
premiadas soluções de software
ClassFlow e ActivInspire.

A sua interatividade permite
detetar até 20 toques em simultâneo, dependendo do modelo.

O ActivPanel fornece uma garantia
de 3 anos, com possibilidade de
extensão para 5 anos.




Permite uma experiência de
escrita manual, praticamente sem
qualquer atraso.



Identiﬁca automaticamente a
luz ambiente providenciando a
luz ideal quando está ligado.

 
 

Além do módulo já integrado no
painel, poderá também adicionar
o módulo ActivConnect OPS-G
para integrar a função de hotspot
e aceder à Play Store; a Chromebox da Promethean; e o Módulo
Windows OPS-M.

    

O seu suporte de até 20 pontos
de toque simultâneos permite
uma maior colaboração entre
alunos e professores.

A aplicação permite simular o
quadro branco e escrever de
forma livre com um simples
toque.

 

Promova aulas e atividades
interativas com as aplicações
ClassFlow e ActivInspire.

   


Os professores podem utilizar o
espelhamento de ecrã para
partilhar os seus conteúdos em
qualquer ponto da sala.

   
Promova aulas interativas ofﬂine ou online com o software educacional da
Promethean que está incluído de origem na compra do seu ActivPanel.

A próxima geração de software de preparação de aulas com base na cloud,
fornecendo acesso a ferramentas colaborativas em sala de aula e a recursos
interativos em qualquer altura.

Conhecido e admirado por docentes, este software educacional contém uma
série de ferramentas para criação e entrega de aulas dinâmicas.



 

Ecrã

Tamanhos Disponíveis

Interatividade

Experiência de Menu Uniﬁcado

 

  

65’’ 4K, 75’’ 4K, 86’’ 4K

65’’ 4K, 75’’ 4K, 86’’ 4K

70’’ 4K, 75’’ 4K, 86’’ 4K

15

20

20

Rejeitar

Apagar ou Rejeitar

Apagar ou Rejeitar

 

Tecnologia de Escrita Vellum
Pontos de Toque Simultâneos
Distinção entre Caneta e Toque
Escrita com lápis, toque e apagar simultâneos
Deteção de Palma da Mão
Computação

Android 8

Android 8

Android 8

2GB / 16GB

3GB / 32GB

4GB / 64GB

Chromebox da Promethean

Opcional

Opcional

Opcional

Módulo Windows: OPS-M

Opcional

Opcional

Opcional

ActivConnect: OPS - G

Opcional

Opcional

Opcional

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps

2 x 15 Watts

2 x 15 Watts

Sistema Operativo
Armazenamento / RAM

Actualizações Sem Fios
Conetividade

LAN
Wi-Fi
Bluetooth
Espelho / Partilha de Ecrã

Usabilidade

Consola Central e Angular Ergonómica
Portas de Acesso Frontal
Colunas Frontais

Graves Melhorados
70’’ 4K e 75’’ 4K: 2x 15 Watts
86’’ 4K: 2 x 20 Watts

Sensores de Proximidade
Aplicações Essenciais para Sala de Aula
(Quadro Branco, Captura de Ecrã, Anotação,
Selecionador Aleatório, Temporizador)
Software de Aula Promethean

Incluído

 
  

 

Incluído

Incluído

