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Protože na
vzdělávání
nám záleží
Vyučující jsou pod neustálým tlakem. Jejich 
pracovní zátěž se zvyšuje a technologie pro 
ně mohou znamenat problém navíc. Rozpočty 
jsou k tomu všemu stále omezenější, a jakákoli 
investice jim proto musí život usnadnit, a ne jim 
ho ztěžovat.

A právě to je účelem displejů ActivPanel řady Elements. Na 

základě více než 20 let zkušeností s vývojem technologií 

rozšiřujících možnosti výuky a studia jsme vytvořili filozofii návrhu, 

která odráží odezvu od uživatelů a naši znalost trhu. To nám 

umožňuje nabízet pokročilé a flexibilní řešení pro učebny, které 

přímo reaguje na potřeby učitelů, vedení škol i specialistů na 

informační a komunikační technologie.  

 

Neopomenuli jsme ani ty nejmenší drobnosti, abychom vám mohli 

nabídnout displej ActivPanel, který bude znamenat obrovský rozdíl 

při používání technologií ve školách.



Navržený pro
výuku ve třídách

Technologicky inteligentní
Displej ActivPanel řady Elements je opravdu okamžitě použitelné řešení. Stačí ho 
zapojit a ihned můžete začít. Nastavit a spravovat technologie pro výuku ve třídách 
nebylo nikdy tak snadné. Veškeré důležité funkce a aplikace jsou dostupné přímo ve 
vnitřním systému obrazovky. Vše je navrženo s cílem maximálně zaujmout studenty 
všech stupňů škol. Navíc lze obsah individuálně přizpůsobit jednotlivému učiteli či 
obrazovku a její nastavení centrálně spravovat pomocí funkcí IT managementu.

Intuitivní a ergonomický
Promyšleně navržena pro školní třídu. Obrazovky ActivPanel řady Element poskytují 
intuitivní prostředí založené na funkci jednotné nabídky. Prostřednictvím jednotné 
nabídky vytváří intuitivní uživatelské prostředí. Umožňuje jednoduše, rychle a snadno 
vybírat aplikace, obsah a prostředky, protože učitel má rozhraní a ikony v přirozené 
výšce očí a může je ergonomicky používat.  
 
Ergonomicky vykloněná ovládací konzola* zohledňuje potřeby výuky při podávání 
výkladu  tudentům a umožňuje učitelům rychle a intuitivně přejít přímo do jednotné 
nabídky, ovládat hlasitost, vybrat zdroj a provádět další akce.

Displej ActivPanel řady Elements 
Jediný interaktivní plochý panel navržený 
učiteli, vyvinutý společností Promethean a 

s oblibou používaný při výuce. 
 

* S výjimkou systému ActivPanel Nickel

* Specifikace se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu, některé funkce nejsou dostupné ve všech modelech, ověřte si prosím konkrétní specifikace v 
brožuře ke konkrétnímu modelu.
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Přirozené psaní
Víme, jak důležitý je pocit při psaní, a proto jsme vyvinuli technologii Vellum, která 
umožňuje přirozené a přesné psaní. Psaní na displeji ActivPanel je stejně přirozené 
jako perem na papíře.

Okamžité vzdělávání
Podpořte výuku díky okamžitě dostupné bílé tabuli. Stačí spustit aplikaci Tabule. Bez 
nutnosti pouštět počítač můžete studenty zapojit do interaktivní a poutavé výuky na 
nekonečně velkém plátně.

Aplikace na dosah ruky
Představujeme Promethean Locker – místo, kde najdete všechny vaše aplikace pro 
Android. Nástroj Promethean Locker vám šetří čas a usnadňuje výuku s využitím 
technologií, protože představuje jedno centrální místo, kde najdete všechny 
aplikace a kde je můžete spouštět a spravovat. Displej přitom nabízí celou řadu 
předinstalovaných nepostradatelných interaktivních aplikací, stejně jako možnost 
stáhnout si širokou škálu vzdělávacích aplikací z obchodu Promethean Store.

Nízké provozní náklady
Displeje ActivPanel řady Elements jsou nákladově výhodná technologická zařízení, 
protože se jedná o řešení s certifikací Energy Star a při jejich používání není 
nutné vyměňovat lampy do projektoru, tak jako tomu bylo u starších promítacích 
technologií. Napomáhají tak efektivnějšímu využívání investic v rámci napjatých 
rozpočtů.

* Specifikace se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu, některé funkce nejsou dostupné ve všech modelech, ověřte si prosím konkrétní specifikace v 
brožuře ke konkrétnímu modelu.



Navržený pro  
zvyšování zapojení

Jednotná nabídka 
Nové jednotné menu na obrazovkách ActivPanel 
zpřístupňuje veškeré důležité funkce na jednom místě. 
Možnost individuálního nastavení umožňuje zvolit si buď 
více nástrojů nebo přehlednější obrazovkou.

Lepší interaktivita 
A Učitelé a studenti mohou spolupracovat s použitím až 
20 souběžných dotykových bodů včetně pera, dotyku 
a mazání dlaní. Inteligentní technologie detekce dlaně 
rozpozná, když se uživatel dlaní o displej jen opírá, aby se 
mu něm lépe psalo.

Sdílení obrazovky 
Spolupracujte jednoduše z libovolného místa v učebně 
pomocí aplikace Sdílení obrazovky. Bezdrátově sdílejte 
až 4 obrazovky z až 39 připojených zařízení dostupných v 
Čekárně.

Navržený pro výuku 
Dlouhodobé zkušenosti společnosti Promethean v odvětví vzdělávání nám v průběhu posledních 20 let 
umožnily vyvinout technologie, které speciálně plní potřeby vzdělávání. Panely ActivPanel řady Elements nabízejí 
zákazníkům výběr mezi dvěma oceňovanými softwarovými řešeními.

Vyučujte interaktivně pomocí vzdělávacího 
softwaru společnosti Promethean, který je 
zdarma a je standardní součástí displeje 
ActivPanel. Neplatíte proto žádné průběžné 
předplatné ani skryté poplatky.

Toto na cloudových technologiích založené řešení 
poskytuje nástroje a interaktivní zdroje dostupné v 
libovolný okamžik a na libovolném místě.
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Dva senzory přiblížení 
Když někdo vstoupí do místnosti, panel ActivPanel 
Titanium se automaticky probudí. Učitelům stačí poklepat 
prstem kdekoli na panelu, a mohou rychle začít. 
 
Zvuk vyplňující celou místnost 
Když studenti lépe slyší, lépe se učí. Přední reproduktory 
panelu ActivPanel se zvýrazněním basů vyplní učebnu 
zvukem v celé jeho škále a s nebývalou věrností.

Rozšířené možnosti připojení přes Wi-Fi® a 
Bluetooth® 
 Poskytují flexibilitu odpovídající různorodým potřebám 
připojení k síti a nabízí větší mobilitu v učebnách.  
Bluetooth usnadňuje připojení k příslušenství a hardwaru 
pro výuku přírodních věd, technických předmětů a umění 
(STEAM), jako jsou roboti a laboratorní snímače.

Vše v jednom, včetně připojení 
Mezi hlavní vlastnosti obrazovek ActivPanel patří 
rychlá odezva, bezpečnost a spolehlivost vestavěného 
operačního systému Android, až 4 GB operační paměti a 
64 GB úložného prostoru a gigabitová LAN. 
 
Prostředí cloudových služeb 
Díky funkci Cloud Connect mohou učitelé ukládat, 
přesouvat a přistupovat k obsahu uloženému na Google 
Drive a OneDrive, a to bez nutnosti stahovat další 
aplikace.

*Specifikace se mohou lišit v závislosti na 
konkrétním modelu, některé funkce nejsou 

dostupné ve všech modelech, ověřte si prosím 
konkrétní specifikace v brožuře ke konkrétnímu 

modelu.

 
 
 
Vyvinuto pro centrální správu 
Díky aplikaci Promethean Panel Management mohou IT administrátoři z jednoho 
místa spravovat konfiguraci, nastavení a omezení všech připojených obrazovek 
zapojených i v několika různých školních sítích. Stačí obrazovky jednoduše 
zaregistrovat pomocí aplikace myPromethean nebo přímo na webové stránce 
myPromethean. Po přihlášení budete moci spravovat aktualizace a například 
zvolit, zdali se mají provést ihned jakmile budou dostupné nebo až v předem 
nastaveném čase.

 
Navrženo pro flexibilitu  
Nastavte ActivPanel tak, aby vyhovoval individuální požadavkům vaší školní sítě a 
přirozeně se začlenil do vašeho výukového prostředí.



Navržený pro
školy
Řada obrazovek ActivPanel byla navržena a vyvinuta ve spolupráci se školami. Můžete si vybrat z několika 
modelů, které přesně vyhoví vašim požadavkům a dostupnému rozpočtu:

© 2020 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 Promethean, logo Promethean, ActivPanel, Nickel, Cobalt, Titanium a Vellum. Veškeré ochranné známky třetích stran (včetně log a ikon), na které se společnost 

Promethean odkazuje, zůstávají majetkem jejich příslušných vlastníků. Pokud to společnost Promethean výslovně neuvede, z používání ochranných známek třetích stran společností 
Promethean 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 www.PrometheanWorld.com/warranty. Všechny hmotnosti a rozměry jsou přibližné. Specifikace produktu 

se mohou bez předchozího upozornění změnit. www.PrometheanWorld.com/cz.
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Naše nejvýkonnější řešení pro výuku 
s vynikající podporou učitelů

Náš propojený interaktivní 
displej pro moderní učebny

Náš základní interaktivní displej 
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