
Zaprojektowany z myślą o środowisku sali lekcyjnej panel ActivPanel Cobalt zapewnia intuicyjną obsługę za pomocą 
ujednoliconego menu. Pozwala ono na łatwe i szybkie przechodzenie do najczęściej używanych aplikacji, treści 
i zasobów dzięki mapowaniu interfejsu i ikon do naturalnej linii wzroku nauczyciela oraz ergonomii użytkowania. 
Dotyczy to także aplikacji Promethean Instant Whiteboarding, która pozwala współpracować bez konieczności 
podłączania się do komputera oraz prowadzić interaktywne i angażujące lekcje przy użyciu nieograniczonego 
obszaru ekranu. 

Naturalne pisanie 
Rozumiejąc znaczenie umiejętności pisania, 
opracowaliśmy technologię pisania Vellum, aby zapewnić 
możliwość naturalnego i precyzyjnego pisania. Pisanie 
na panelu ActivPanel jest tak samo naturalne jak 
pisanie piórem na papierze. Panel ActivPanel Cobalt 
automatycznie wykrywa różnice między piórem, dotykiem 
i wymazywaniem dłonią, umożliwiając całkowicie płynne 
pisanie na ekranie. 

Przetestowany i zbudowany pod kątem wsparcia IT i bezpieczeństwa 
Panel ActivPanel Cobalt został zbudowany od podstaw pod kątem niezawodnej i bezpiecznej integracji z dowolnym 
środowiskiem technologicznym, a jego konstrukcja zaprojektowana z myślą o nauczycielach sprawia, że jest ławy 
w obsłudze. Zintegrowany system operacyjny Android™ 8 zapewnia nowy poziom szybkości, bezpieczeństwa 
i niezawodności, a ulepszone bezprzewodowe aktualizacje OTA zmniejszają czas i nakład pracy potrzebny na 
instalację aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego. Wszystkie dostępne programy, aplikacje 
i usługi platformowe zostały celowo zaprojektowane pod kątem ciągłych ulepszeń i innowacji, co gwarantuje, że 
dzisiejsze inwestycje zwrócą się w przyszłości z nawiązką.

ActivPanel® Cobalt™

65“ 4K, 75“ 4K, 86“ 4K 

Bazując na 20 latach doświadczenia 
w opracowywaniu technologii, które 
ulepszają środowisko nauczania i uczenia 
się, stworzyliśmy podstawy filozofii 
projektowania, która skupia się na opiniach 
użytkowników i znajomości rynku. Dzięki 
temu możemy oferować zaawansowane 
i elastyczne rozwiązania do sal lekcyjnych, 
które stanowią bezpośrednią odpowiedź 
na potrzeby nauczycieli, dyrektorów szkół 
i specjalistów w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

Przedstawiamy ActivPanel 
Cobalt — nasz idealny ekran 
interaktywny do nowoczes- 
nych sal lekcyjnych. 

Aplikacje na wyciągnięcie ręki
Przedstawiamy Skrytkę Promethean — centralne 
miejsce dla wszystkich aplikacji dla systemu Android. 
Od gamy wstępnie załadowanych podstawowych 
interaktywnych aplikacji po możliwość pobierania
wielu różnych aplikacji edukacyjnych ze sklepu 
Promethean Store — Skrytka Promethean oszczędza 
czas i ułatwia nauczanie z wykorzystaniem technologii, 
umożliwiając uzyskanie dostępu do aplikacji, ich 
uruchamianie i zarządzanie nimi w jednym miejscu.

Intuicyjny i ergonomiczny 



Doskonała interaktywność
Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać 

jednocześnie z nawet 20 punktów 

dotykowych, w tym przy użyciu pióra, 

dotyku i wymazywania dłonią. Inteligentna 

technologia wykrywania dłoni rozpoznaje, 

kiedy użytkownik po prostu stabilizuje 

pozycję, aby pewnie pisać na ekranie.

Klonowanie obrazu na 
inne urządzenia 
Funkcja sterowanego klonowania obrazu 

na wiele urządzeń panelu ActivPanel 

Cobalt umożliwia nauczycielom i uczniom 

współpracę z dowolnego miejsca w klasie 

po podłączeniu urządzeń przenośnych.

Łatwe podłączanie urządzeń
Nauczyciele mają łatwy dostęp do 

umieszczonych z przodu portów HDMI i USB. 

Mocny dźwięk
Lepiej słysząc, uczniowie lepiej się uczą. Głośniki 

panelu ActivPanel Cobalt, zwrócone przodem do 

klasy, wypełniają ją dźwiękiem doskonałej jakości.

Przyjazna dla nauczyciela 
konsola centralna 
Zaprojektowany z myślą o nauczycielach panel ActivPanel 

Cobalt jest wyposażony w ergonomiczną, pochyloną 

konsolę sterowania. Nauczyciele mają teraz szybki i łatwy 

dostęp do ujednoliconego menu, regulacji głośności, 

wyboru źródła i wielu innych opcji.

Łączność Wi-Fi
Wbudowany moduł Wi-Fi zapewnia 

elastyczność pozwalającą na 

zaspokojenie różnych potrzeb 

w zakresie sieci i oferuje większą 

mobilność w klasie. 

Uniwersalny i połączony
Panel ActivPanel Cobalt oferuje 

szybkość, bezpieczeństwo 

i niezawodność systemu 

operacyjnego Android 8 oraz 

3 GB pamięci RAM i 32 GB 

pamięci masowej.
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Promethean Chromebox

Promethean Chromebox to idealne rozwiązanie pozwalające 
rozszerzyć istniejący ekosystem systemu Chrome OS 
o panel ActivPanel Cobalt, które zapewnia certyfikowany 
i bezproblemowy dostęp do preferowanych aplikacji ze sklepu 
Google Play. Można przeglądać i uruchamiać pobrane aplikacje 
bezpośrednio z poziomu Skrytki Promethean w ujednoliconym 
menu, dostępnym za jednym kliknięciem, bez potrzeby 
przełączania źródeł.

Elastyczne opcje technologii 
komputerowych 
Promethean oferuje opcje technologii 
komputerowych Chrome OS i Windows®, 
dzięki czemu szkoły mogą wybrać system 
operacyjny, który najlepiej pasuje do ich 
ekosystemu informatycznego.

Elastyczny i mobilny 
Wszechstronne rozwiązanie dla sali lekcyjnej można uzyskać dzięki szerokiemu wyborowi opcji 
montażowych panelu ActivPanel, takich jak uchwyt ścienny o stałej wysokości, uchwyt ścienny 
o regulowanej wysokości, stojak przenośny o regulowanej wysokości i stojak przenośny 
o stałej wysokości.

Zaawansowane 
oprogramowanie  
do prowadzenia 
lekcji w zestawie
Wieloletnie doświadczenie Promethean na polu edukacji 
umożliwiło opracowanie w ciągu ostatnich 20 lat technologii, 
które odpowiadały specyficznym potrzebom nauczania. Panel 
ActivPanel Cobalt jest dostarczany z dwoma 
nagradzanymi programami.  

ActivInspire — oprogramowanie edukacyjne Promethean, 
które umożliwia prowadzenie interaktywnych lekcji. Jest 
standardowo dołączane do panelu ActivPanel bezpłatnie, bez 
kosztów subskrypcji czy ukrytych opłat. 

ClassFlow — najnowszej generacji działające w chmurze 
oprogramowanie do prowadzenia lekcji zapewnia 
zaawansowane narzędzia współpracy oraz zawsze i wszędzie 
dostępne interaktywne zasoby.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
PrometheanWorld.com/Software.


