
Interaktivní panel nové 
generace společnosti 
Promethean přináší dosud 
nejplynulejší a nejbezpečnější 
uživatelské prostředí.

4K: 65", 75", 86"

         Možnosti připojení

Panel ActivPanel 9 vám usnadní výuku, ať připojíte vlastní 
zařízení, nebo použijete libovolnou z našich výpočetních 
možností. Rychle se stane středobodem vaší třídy. 

• K připojení zvuku a obrazu, dotykovým interaktivním 
aktivitám a nabíjení stačí jediný kabel USB-C. 

• S naší aplikací pro všechny platformy Sdílení obrazovky 
můžete připojit až 39 studentských zařízení a sdílet na 
panelu až čtyři obrazovky studentů.

• Panel lze ovládat z jakéhokoli místa ve třídě pomocí 
našeho intuitivního dálkového ovladače.

         Zabezpečení

Můžete se spolehnout na to, že osobní údaje budou díky 
rozšířeným možnostem zabezpečení a přihlášení v bezpečí 
a důvěrné.

• Účet Promethean si můžete vytvořit pomocí svých 
přihlašovacích údajů Microsoft nebo Google.

• K snadnému a bezpečnému přihlášení slouží speciální 
aplikace s kódem specifickým pro daný panel nebo 
QR kódem.

• Vaše údaje se ukládají ve vašem cloudovém profilu 
Promethean, nikoli v panelu.

       Jednoduchost

Panel je navržen tak, aby učitelům dával možnost soustředit 
se na výuku, nikoli na technologie.

• Přizpůsobte vzhled svého panelu ve svém profilu 
Promethean, aby vypadal při každém vašem 
přihlášení stejně.

• Vytvořte si klávesové zkratky a přizpůsobte si 
uspořádání nabídky a aplikací, abyste dosáhli 
skutečně personalizovaného prostředí.

• Vylepšete svou výuku pomocí intuitivních základních 
aplikací pro výuku společnosti Promethean. 

           Možnosti přizpůsobení

Panel ActivPanel 9 pomáhá školám poskytovat studentům 
optimální vzdělávání v každém výukovém prostředí. 

• Zachyťte výstřižek nebo nahrajte celou hodinu a snadno 
ji sdílejte se studenty. 

• Aplikace Sdílení obrazovky přináší spolupráci a komunikaci 
v reálném čase ve třídách, hybridních a smíšených výukových 
situacích.

• Funguje hladce se službou Microsoft 365  
a Google Workspace.



          Dlouhodobá investice

Díky robustnímu designu, vylepšeným hardwarovým 
součástem a mnoha funkcím podporujícím udržitelnost 
je panel ActivPanel 9 skutečně jistou investicí.

• Aktualizace OTA (over-the-air), nejnovější bezpečnostní 
funkce a naši nejnovější nabídku softwaru pro panely 
najdete v aplikaci Správa panelů Promethean nebo Radix.*

• Díky nastavení řízení napájení můžete dosáhnout velmi 
podstatných úspor energie.

• Užívejte si odolné tvrzené sklo, prostředí pro psaní 
a prohlížení, které je nejlepší v oboru, a komplexní 
nabídku záručních možností. 
* Dostupnost se liší podle oblasti.

Včetně výkonného výukového softwaru
Připravujte interaktivní hodiny pomocí výkonného výukového softwaru společnosti Promethean 
dle vlastního výběru. Software ActivInspire i ClassFlow vytvořila společnost Promethean 
a poskytuje k němu podporu. Není třeba žádné předplatné a získáte jej při zakoupení panelu 
ActivPanel. Další informace najdete na stránce PrometheanWorld.com/Software.

V rámci svého řešení technologií používaných při výuce nabízí společnost 
Promethean celou řadu příslušenství, abyste panel ActivPanel mohli 
využívat naplno.

Univerzální možnosti montáže
Stojany ActivPanel vám umožní vytvořit optimální řešení pro každou třídu. Vyberte si pevný 
nástěnný držák, nástěnný držák s nastavitelnou výškou, mobilní stojan s pevnou výškou nebo 
mobilní stojan s nastavitelnou výškou. Dostupnost se liší podle oblasti.

Flexibilní výpočetní možnosti
Pro zákazníky, kteří chtějí využívat ekosystém Microsoft, vytváří modul ActivConnect OPS-M 
na panelu ActivPanel komplexní velkoformátové zobrazení systému Windows. 

Promethean Chromebox je dokonalé řešení pro zákazníky, kteří chtějí rozšířit svůj stávající 
ekosystém Chrome OS na panel ActivPanel. Poskytuje certifikovaný přístup k vašim 
preferovaným aplikacím z obchodu Google Play. Dostupnost se liší podle oblasti.

© 2022 Promethean Limited. Všechna práva vyhrazena. Společnost Promethean Ltd. je vlastníkem řady ochranných známek v několika jurisdikcích na celém světě. Mezi tyto známky patří mimo jiné ActivPanel. Veškeré ochranné známky třetích 
stran (včetně log a ikon), na které společnost Promethean odkazuje, zůstávají majetkem příslušných vlastníků. Pokud to není výslovně uvedeno, z ochranných známek nevyplývá, že mezi společností Promethean a vlastníky těchto ochranných 
známek existuje nějaký vztah ani že je společnost Promethean podporuje nebo schvaluje. Platné smluvní podmínky poskytování záruky a podpory jsou k dispozici na stránce PrometheanWorld.com/warranty. Všechny hmotnosti a rozměry 
jsou přibližné. Specifikace produktu se mohou bez předchozího upozornění změnit. PrometheanWorld.com.

Další informace o panelu ActivPanel 9 najdete na stránkách: PrometheanWorld.com

* Modul je k dispozici.   ** Liší se podle oblasti, další informace najdete na stránce PrometheanWorld.com/Warranty..

Životnost LED 50 tisíc hodin Wi-Fi* Wi-Fi 6, dvě pásma

1x USB-C Napájení 60 W Bluetooth* 5.0

Paměť RAM 4 GB Správa panelů Součástí dodávky

Vnitřní úložiště 32 GB Záruka** Min. 3 roky ARC

https://www.prometheanworld.com/gb/products/teaching-software/
https://www.prometheanworld.com/
https://www.prometheanworld.com/
https://support.prometheanworld.com/s/warranty-activcare?language=en_US

