
Naturlig skriveoplevelse 

Da vi ved, hvor vigtig skriveoplevelsen er, har vi udviklet 
Vellum Writing Technology, som giver en naturlig og 
meget præcis skriveoplevelse – at skrive på ActivPanel 
er lige så naturligt som at skrive med en blyant på papir. 
ActivPanel Titanium registrerer automatisk, om der 
skrives med en pen, bruges berøring eller slettes med 
håndfladen, så det er nemt at skrive på skærmen. 

Apps lige ved hånden

Vi introducerer Promethean Locker – et samlet sted til 
alle dine Android-apps. Fra de forudindlæste interaktive 
apps til muligheden for at downloade en bred vifte 
af uddannelsesapps fra Promethean Store … med 
Promethean Locker sparer du tid, og det bliver endnu 
nemmere at bruge teknologi i undervisningen, da du 
har et enkelt sted til at starte og administrere apps.

Testet og bygget med tanke på it-support og sikkerhed

ActivPanel Titanium er blevet bygget fra bunden for at kunne integrere teknologi pålideligt, sikkert og med et 
lærerfokuseret design, som gør det nemt at bruge den. Android™ 8-operativsystemet leverer et helt nyt niveau af 
fart, sikkerhed og pålidelighed, og det forbedrer trådløs opdatering, så det er hurtigere og nemmere at installere 
opdateringer til software og firmware. Al den software, de apps og platformtjenester, der medfølger, er designet til 
at understøtte løbende forbedringer og innovation, så din investering også giver mening ud i fremtiden.

ActivPanel® Titanium™

70" 4K, 75" 4K, 86" 4K 

Intuitiv og ergonomisk 
Det gennemtænkte design af ActivPanel Titanium sikrer, at den passer ind i klasseværelset og giver en intuitiv 
brugeroplevelse via én samlet hovedmenu. Det gør det nemt og hurtigt at navigere til de mest anvendte 
apps, indhold og ressourcer, da brugergrænsefladen og ikonerne er placeret i naturlig øjenhøjde for 
læreren. Dette omfatter Prometheans Instant Whiteboarding-app – samarbejd uden at tilslutte en computer, 
og få interaktive og engagerende lektioner på et uendeligt lærred. 

Vi har mere end 20 års erfaring med at 
udvikle teknologi, som styrker lærings- og 
undervisningsmiljøer, og vi følger en 
designfilosofi, som har fokus på feedback 
fra brugerne og viden om markedet. Det 
hjælper os til at levere avancerede og 
fleksible løsninger til klasseværelser, som 
matcher behovene for lærerne, skoleledere 
og it-afdelingen. 

Vi introducerer ActivPanel 
Titanium – vores stærkeste 
lærervenlige løsning til 
klasseværelset.
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Forbedret interaktivitet
Lærere og elever kan samarbejde med 

op til 20 samtidige trykpunkter med 

bl.a. pen, berøring og sletning med 

håndfladen. Den intelligente teknologi 

kan registrere, om en bruger vil slette 

med håndfladen, eller om brugeren 

blot støtter sig op ad skærmen. 

Spejling af enheder 
ActivPanel Titaniums funktion til 

spejling af flere enheder gør det 

muligt for lærere og elever at 

samarbejde fra hele klasseværelset 

ved at tilslutte laptops, tablets og 

smartphones trådløst.

Lyd, der fylder hele lokalet
Elever, der hører bedre, lærer bedre. 

ActivPanel Titanium har fremadrettede 

højttalere med forbedret bas, så klasseværelset 

kan fyldes med lyd i god kvalitet.

To nærhedssensorer
ActivPanel Titanium vækkes automatisk, 

når der kommer nogen ind i lokalet. 

Læreren kan hurtigt komme i gang ved 

at trykke på skærmen med en finger.

Lærervenlig centerkonsol 
ActivPanel Titanium er designet med tanke for læreren 

og har en ergonomisk korrekt vinklet styringskonsol. 

Lærerne har hurtig og nem adgang til hovedmenuen, 

lydstyrkekontrol, valg af kilde og mere.

Wi-Fi® og Bluetooth®
for bedre tilslutning
Giver den nødvendige fleksibilitet til 

skiftende netværksbehov og giver 

større mobilitet. Med Bluetooth er det 

nemt at tilslutte tilbehør og STEAM-

baseret hardware, f.eks. robotter 

og laboratoriesensorer.

Alt-i-én og forbundet
ActivPanel Titanium har et hurtigt, 

sikkert og pålideligt Android 

8-operativsystem med 4 GB RAM, 

64 GB lagerplads og Gigabit 

LAN-integration.

Promethean Chromebox

Promethean Chromebox er den perfekte løsning, hvis du vil 
udvide et eksisterende Chrome OS-økosystem med ActivPanel 
Titanium. Du får certificeret og problemfri adgang til dine 
yndlingsapps fra Google Play Butik. Se og start downloadede 
apps direkte fra Promethean Locker i hovedmenuen – det kræver 
blot et enkelt klik, og du skal ikke skifte kilde.

Fleksible muligheder  

Promethean tilbyder et valg mellem  
Chrome OS og Windows®, så skoler  
kan vælge det operativsystem, som  
passer bedst med deres eksisterende it-systemer.

Fleksibel og mobil 

Du kan skabe en fleksibel løsning til klasselokalet med ActivPanel-stativer, herunder en fast 
vægmontering, vægmontering med justerbar højde, transportabelt stativ med justerbar højde 
og transportabelt stativ med fast højde.

Effektiv under- 
visningssoftware 
medfølger
Prometheans lange erfaring inden for undervisning har gjort 
det muligt for os at udvikle teknologi specifikt til behovene 
inden for uddannelse – og det har vi gjort i mere end 20 år. 
ActivPanel Titanium fås med to forskellige prisbelønnede 
softwareløsninger. 

ActivInspire – Gør undervisningen interaktiv med 
Prometheans undervisningssoftware, der som standard følger 
gratis med ActivPanel – du slipper for løbende udgifter til 
abonnementer og for skjulte gebyrer. 

ClassFlow – Den næste generation af skybaseret 
undervisningssoftware, der indeholder avancerede værktøjer 
til samarbejde i klasseværelset samt interaktive ressourcer 
med adgang uanset tid og sted.

Du kan få mere at vide på PrometheanWorld.com/Software.
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