
Interaktywny ekran nowej 
generacji firmy Promethean 
zapewnia najbardziej 
bezproblemowe i bezpieczne 
używanie.

4K – 65 ", 75 ", 86 "

         Łączność

ActivPanel 9 ułatwia nauczanie niezależnie od tego, czy 
podłączasz swoje urządzenie, czy też korzystasz z jednej 
z naszych opcji technologii komputerowych. Szybko stanie 
się centralnym punktem Twojej klasy. 

• Używaj tylko jednego kabla USB-C, aby zapewnić dźwięk, 
obraz, interaktywność dotykową i ładowanie. 

• Podłącz do 39 urządzeń uczniów za pomocą naszej 
niezależnej aplikacji Udostępnianie Ekranu i udostępniaj 
na ekranie do czterech ekranów uczniów.

• Steruj ekranem z dowolnego miejsca w klasie za pomocą 
naszego intuicyjnego pilota.

         Bezpieczeństwo

Możesz mieć pewność, że dane osobowe są bezpieczne 
i poufne dzięki ulepszonym opcjom bezpieczeństwa 
i logowania.

• Utwórz konto Promethean, używając danych użytkownika 
usług Microsoft lub Google.

• Korzystaj z łatwego i bezpiecznego logowania za pomocą 
dedykowanej aplikacji z kodem do danego ekranu lub  
kodem QR.

• Przechowuj dane w swoim profilu Promethean w chmurze, 
a nie na ekranie.

       Prostota

Zaprojektowany, aby umożliwić nauczycielom skupienie  
się na nauczaniu, a nie na technologii.

• Korzystając ze swojego profilu Promethean, dostosuj  
wygląd ekranu, aby był taki sam po każdym zalogowaniu.

• Twórz skróty i dostosuj układ menu oraz aplikacji, aby 
używać ekranu w sposób naprawdę spersonalizowany.

• Wzbogacaj nauczanie dzięki intuicyjnym aplikacjom 
do prowadzenia zajęć szkolnych firmy Promethean. 

           Możliwość dostosowania

Ekran ActivPanel 9 pomaga szkołom zapewniać uczniom 
optymalne doświadczenia edukacyjne we wszystkich 
środowiskach edukacyjnych. 

• Zapisz fragment lub nagraj całą lekcję i z łatwością 
udostępnij ją uczniom. 

• Korzystaj z funkcji Udostępniania ekranu do współpracy 
i komunikacji w czasie rzeczywistym w klasie, hybrydowo 
i w sposób mieszany.

• Pracuj bezproblemowo z usługami Microsoft 365  
i Google Workspace.



          Żywotność

Dzięki solidnej konstrukcji ekranu ActivPanel 9, ulepszonym 
komponentom sprzętowym i licznym funkcjom opracowanym 
z myślą o zrównoważonym rozwoju inwestycja ta zapewnia 
prawdziwy spokój ducha.
• Wybierz zdalne aktualizacje (OTA), najnowsze funkcje 

zabezpieczeń i nasze najnowsze oprogramowanie  
panelowe za pomocą systemu Zarządzania ekranami 
Promethean lub Radix.* 

• Uzyskaj tak ważną oszczędność energii dzięki ustawieniom 
zarządzania energią.

• Ciesz się wytrzymałym szkłem hartowanym, najlepszymi 
w branży możliwościami pisania i oglądania oraz kompletną 
ofertą gwarancyjną. 
*Dostępność różni się w zależności od regionu

Zaawansowane oprogramowanie do prowadzenia lekcji 
w zestawie
Prowadź interaktywne lekcje z pomocą wybranego przez siebie zaawansowanego 
oprogramowania edukacyjnego firmy Promethean. Przy zakupie monitora ActivPanel otrzymasz 
oprogramowanie ActivInspire i ClassFlow opracowane i wspierane przez firmę Promethean, bez 
kosztów subskrypcji. Więcej informacji na stronie PrometheanWorld.com/Software.

W ramach kompletnego rozwiązania edtech firma Promethean oferuje 
różnorodne akcesoria, które pomogą użytkownikowi w pełni korzystać 
z ekranu ActivPanel.

Uniwersalne możliwości montażowe
Przygotuj najlepsze rozwiązanie dla każdej klasy dzięki stojakom ActivPanel. Wybierz stały 
uchwyt ścienny, uchwyt ścienny z regulacją wysokości, stojak mobilny o stałej wysokości lub 
stojak mobilny z regulacją wysokości. Dostępność różni się w zależności od regionu.

Elastyczne technologie komputerowe
Dzięki funkcji ActivConnect OPS-M klienci używający ekosystemu firmy Microsoft® mogą 
korzystać na ekranie ActivPanel z uniwersalnego, wielkoformatowego rozwiązania. 

Promethean Chromebox to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą rozszerzyć 
istniejący ekosystem Chrome OS na ekran ActivPanel. Zapewnia certyfikowany dostęp do 
preferowanych aplikacji ze sklepu Google Play. Dostępność różni się w zależności od regionu.

©2022 Promethean Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Promethean Ltd. jest właścicielem wielu znaków towarowych w kilku systemach prawnych na całym świecie, między innymi znaku ActivPanel. Wszystkie znaki towarowe firm trzecich 
(w tym logo i ikony), do których odnosi się Promethean, pozostają własnością ich właścicieli. Jeśli nie zostało to wyraźnie stwierdzone, znaki towarowe nie oznaczają żadnego powiązania między Promethean a właścicielami tych znaków 
towarowych. Nie oznaczają też sponsorowania ani reklamowania przez Promethean. Odpowiednie warunki licencji i pomocy technicznej można znaleźć na stronie PrometheanWorld.com/warranty. Wszystkie masy i wymiary są wartościami 
przybliżonymi. Specyfikacja produktu może się zmienić bez powiadomienia. PrometheanWorld.com.

Więcej informacji o ActivPanel 9 można znaleźć na stronie: PrometheanWorld.com

* Moduł dostępny   ** Różni się w zależności od regionu, więcej informacji na stronie PrometheanWorld.com/Warranty

Żywotność LED 50 000 godzin Wi-Fi* Wi-Fi 6, dwa pasma

1 x USB-C Zasilanie 60 W Bluetooth* 5.0

Pamięć RAM 4 GB Zarządzanie ekranami W zestawie

Pamięć wewnętrzna 32 GB Gwarancja** Minimum 3 lata 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

