
         Možnosti připojení

ActivPanel 9 Premium je jediný interaktivní panel 
s patentovanou technologií společnosti Promethean 
ActivSync, který boří digitální bariéry mezi zařízeními 
a přináší lepší konektivitu.  

• Získejte přímý a nepřetržitý přístup ke správci souborů 
propojeného počítače, který vám umožní přistupovat 
k obsahu v tomto zařízení a ukládat do něj obsah 
vytvořený na panelu.

• Získejte rychlý a intuitivní přístup ke cloudovým třídám, 
které přináší například platforma Microsoft Teams 
for Education nebo Google Classroom.

       Jednoduchost

Intuitivní rozhraní a uživatelsky přívětivý design panelu 
ActivPanel 9 Premium dává učitelům větší možnosti 
a motivuje studenty k učení.

• Vytvořte si skutečně personalizované prostředí při 
každém přihlášení pomocí účtu Promethean a také 
přizpůsobitelné klávesové zkratky a uspořádání.

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

• Optimalizujte používání panelu pomocí naší zcela 
nové funkce detekce píšící ruky.

         Zabezpečení

Díky rozšířeným možnostem zabezpečení a přihlášení 
jsou osobní údaje v bezpečí a důvěrné – jsou uloženy 
ve vašem profilu Promethean, nikoli v panelu.

• Můžete využít ověřování pomocí karty NFC jedním 
dotykem a ověřování v jednom kroku pomocí 
připojených výpočetních zařízení, které  
usnadňuje technologie ActivSync.

• Získejte přístup k dalším možnostem přihlášení přes 
token OAUTH Google nebo Microsoft, kód specifický 
pro daný panel a QR kód – panel tak nevyžaduje 
zadávání žádného hesla.

           Možnosti přizpůsobení

Panel ActivPanel 9 Premium pomáhá školám zvyšovat 
hodnotu výuky tím, že poskytuje studentům optimální 
vzdělávání v každém výukovém prostředí. 

• Zaznamenávejte veškerý obsah prováděný na panelu 
včetně zvuku ve třídě pomocí vestavěného pole 
mikrofonu.

• Sdílejte nahrávky snadno se studenty prostřednictvím 
zavedených cloudových tříd.

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

Panel ActivPanel 9 Premium 
je výkonný, snadno ovladatelný 
pro učitele a navržený tak, aby 
se mohl stát součástí vyvíjejícího 
se technologického prostředí. 
Navíc je nabitý funkcemi, které 
vyhovují jedinečným potřebám 
učitelů, správců IT a vedení škol.
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Panel ActivPanel 9 Premium byl navržen se základní 
myšlenkou udržitelnosti a jako dlouhodobá investice, 
která odolá zubu času.
• Aktualizace OTA (over-the-air), nejnovější bezpečnostní 

funkce a naši nejnovější nabídku softwaru pro panely 
najdete v aplikaci Správa panelů Promethean nebo 
Radix.*

• Restartujte počítač díky senzorům přiblížení, dosáhněte 
úspor energie díky našim nastavením řízení napájení 
a snižte svou uhlíkovou stopu díky našemu nově 
navrženému balení.

• Užívejte si odolné tvrzené sklo, prostředí pro psaní 
a prohlížení, které je nejlepší v oboru, a komplexní 
nabídku záručních možností.

© 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 Premium najdete na stránkách: PrometheanWorld.com

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.

* Dostupnost se liší podle oblasti.  ** 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 100 W Bluetooth 5.0

Paměť RAM 6,5 GB Správa panelů Součástí dodávky

Vnitřní úložiště 64 GB Záruka** Min. 3 roky ARC

          Dlouhodobá investice

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

