
Obrazovka ActivPanel Titanium byla promyšleně navržena do prostředí školních učeben. Prostřednictvím jednotné 
nabídky vytváří intuitivní uživatelské prostředí. Umožňuje jednoduše, rychle a snadno vybírat nejčastěji používané 
aplikace, obsah a prostředky. Učitel má rozhraní a ikony ve výšce očí, a může je tak pohodlně používat. Aplikace 
„Bílá tabule“ umožňuje okamžitě zahájit výuku, a to bez jakýchkoli prodlev či předchozího školení. Aplikaci spustíte 
bez nutnosti zapínat Váš počítač! Všechny nástroje potřebné k interaktivní a poutavé výuce na neomezené pracovní 
ploše jsou k dispozici přímo v obrazovce a jsou dostupné na jedno kliknutí.

Přirozené psaní 

Víme, jak důležitý je pocit při psaní, a proto jsme vyvinuli 
technologii Vellum, která umožňuje přirozené a přesné 
psaní. Na obrazovce ActivPanel je psaní stejně přirozené, 
jako když píšete perem na papíře. ActivPanel Titanium 
automaticky rozpoznává mezi dotykem pera, prstu a 
mazáním dlaní. Psaní na obrazovce je tak naprosto 
intuitivní.

Aplikace na dosah ruky

Představujeme Promethean schránku – místo, kde najdete 
všechny Vaše aplikace pohromadě. Promethean schránka 
Vám šetří čas a usnadňuje výuku s využitím technologií. 
Představuje jedno centrální místo, kde najdete všechny 
aplikace a kde je můžete spouštět a spravovat. ActivPanel 
nabízí celou řadu předinstalovaných nepostradatelných 
interaktivních aplikací, stejně jako možnost stáhnout si 
širokou škálu dalších vzdělávacích aplikací z obchodu 
Promethean Store. 

Otestován a vytvořen pro integraci do síťového prostředí každé školy

Obrazovka ActivPanel Titanium byla od základů vytvořena tak, aby umožňovala spolehlivou a zabezpečenou 
integraci do jakéhokoli technologického prostředí. Při jejím návrhu jsme se zaměřili na jednoduchost používání. 
Integrovaný operační systém Android™ 8 poskytuje rychlost, zabezpečení a spolehlivost na vysoké úrovni. 
Vylepšené aktualizace OTA (Over-the-Air) navíc snižují čas a úsilí potřebné na provádění aktualizací softwaru 
a firmwaru. Veškerý dodávaný software, aplikace a služby jsou speciálně navrženy tak, aby umožňovaly 
soustavné vylepšování a obrazovka si tak udržela svoji hodnotu po mnoho let. Individuální uživatelské účty na 
každé obrazovce zajištují bezpečnost přístupových údajů, souborů a informací o prohlížení webu každého 
uživatele.

ActivPanel® Titanium™

70" (4K), 75" (4K), 86" (4K) 

Intuitivní a ergonomický 

Naše více než 20 leté zkušenosti s vývojem 
technologií rozšiřujících moderní formy 
výuky se staly základem při vývoji 
jedinečného produktu, který v sobě odráží 
jak zkušenosti uživatelů, tak naši znalost 
školního prostředí. Nový ActivPanel dokáže 
reagovat na potřeby učitelů, vedení škol 
i specialistů na informační technologie, 
a je tak nepostradatelným základem 
různorodých řešení školních učeben. 

Představujeme ActivPanel 
Titanium – prémiovou 
obrazovku s nadstandardními 
funkcemi



Vylepšená interaktivita
Učitelé a studenti mohou při práci 
využívat 20 souběžně aktivních 
dotykových bodů. Pracujte najednou 
v několika nezávislých oknech, ve 
kterých mohou běžet různé aplikace. 
Okna můžete posouvat, ukotvit i 
měnit jejich velikost.

Zrcadlení zařízení 
Řízené zrcadlení více zařízení na 
obrazovce ActivPanel Titanium 
umožňuje učitelům a studentům 
spolupracovat z jakéhokoli místa 
v učebně pomocí připojených 
přenosných zařízení.

Zvuk vyplňující celou učebnu
Kvalitní ozvučení zásadně napomáhá 
pochopení probírané látky. Reproduktory 
obrazovky ActivPanel vyplní učebnu bohatým 
zvukem s nebývalou věrností.

Dva senzory přiblížení
Když někdo vstoupí do místnosti, panel 
ActivPanel Titanium se automaticky 
probudí. Učitelům stačí poklepat prstem 
kdekoli na obrazovce, a mohou rychle 
začít učit.

Středová tlačítková lišta
Ergonomicky nakloněná ovládací tlačítková lišta 
umožňuje učiteli v průběhu hodiny rychle a intuitivně 
přejít přímo do nabídky aplikací, ovládat hlasitost, 
vybrat zdroj a provádět další akce.

Připojení přes Wi-Fi® 
a Bluetooth®
Bezdrátová připojení nabízí větší 
mobilitu v učebnách. Bluetooth 
usnadňuje připojení k příslušenství 
pro výuku přírodních věd a technických 
předmětů (STEAM), jako jsou sady 
pro výuku programování či laboratorní 
senzory.

Vše v jednom, včetně síťového 
připojení
Mezi vlastnosti obrazovky ActivPanel Titanium 
patří rychlá odezva, bezpečnost a spolehlivost 
vestavěného operačního systému Android 8 a 
jednoduchý přístup k úložnému prostoru na 
Google Drive a Microsoft OneDrive.

Promethean Chromebox
Promethean Chromebox představuje ideální řešení pro rozšíření 
obrazovky ActivPanel Titanium o prostředí Chrome OS. Poskytuje 
certifikovaný a rychlý přístup k Vašim oblíbeným aplikacím 
z obchodu Google Play. Promethean schánka Vám umožňuje 
zobrazit a spustit si stažené aplikace přímo z jednotné nabídky – 
jedním kliknutím a bez přepínání zdrojů.

Pro každé síťové prostředí 
Společnost Promethean nabízí prostředí 
založené na systémech Android, Windows® 
i ChromeOS. Školy si tak mohou zvolit 
operační systém, který nejlépe vyhovuje 
jejich vnitřní infrastruktuře.

Flexibilní a mobilní 
Pomocí stojanů pro ActivPanel, např. pevného nástěnného držáku, nástěnného držáku 
s nastavitelnou výškou, mobilního stojanu s nastavitelnou výškou, pevného mobilního 
stojanu či stojanu umožňujícího překlopení do režimu stolu, můžete vytvořit nejvhodnější 
řešení pro konkrétní třídu.

Včetně smazat 
výukového  
softwaru
Dlouhodobé zkušenosti společnosti Promethean ze školního 
prostředí nám již 20 let pomáhají vyvíjet technologie, které 
dokážou plnit specifické potřeby školní výuky. Obrazovky 
ActivPanel Titanium nabízejí zákazníkům výběr mezi dvěma 
oceňovanými softwarovými řešeními.  

ActivInspire – Vyučujte interaktivně pomocí vzdělávacího 
softwaru společnosti Promethean. ActivInspire je standardní 
součástí obrazovky ActivPanel. Neplatíte žádné průběžné 
předplatné ani skryté poplatky.

ClassFlow – Cloudový výukový software nové generace 
kdykoli a kdekoli nabízí pokročilé nástroje pro spolupráci 
ve třídě a přístup k interaktivním zdrojům.

Další informace najdete na stránce 
PrometheanWorld.com/Software.
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