
Prisvindende, Interaktive Skærme og Software til Uddannelsessektoren

John Nikolajsen, AV-Concept
”Hos AV-Concept er vi glade for at have 
Promethean i vort sortiment af interaktive
Touch-skærme.
Promethean er især velegnet til undervisnings-
sektoren, da både funktioner og software understøtter 
netop undervisning.
Der er derfor ingen tvivl om hos os, at netop
Promethean er det rigtige og bedste valg til
skoler og andre i hele undervisningssektoren”

Tlf: 30321889 – mail: info@av-concept.dk

Se mere på
www.av-concept.dk
NB: kontakt os for de rette priser

Vi har rigtig mange 
produkter i vort 
Showroom.  Dette mærke
betyder at produktet kan 
afprøves hos os over en kop 
varm kaffe eller lignende

Eller, bestil en demonstration hos jer, vi kommer.

Showroom
Eller demonstration hos jer?

ActivPanel® Titanium™

70ʺ 4K, 75ʺ 4K, 86ʺ 4K
Den stærkeste og mest alsidige løsning til 
klasseværelset

Med ActivPanel Titanium får du den 
højeste ydeevne på markedet -
kombineret med vores enkle og intuitive 
brugeroplevelse. Den indbyggede 
Android med apps til undervisningsbrug 
gør det muligt at anvende skærmen 
uden at tilkoble en computer, mens 
indbyggede features som Wi-Fi, 
Bluetooth og trådløs deling gør 
ActivPanel Titanium til én af de absolut 
stærkeste og mest alsidige løsninger til 
klasseværelset.

Topmodel
Se den i vores showroom 
eller i jeres egne lokaler

Se de øvrige modeller på bagsiden

Mulighed
For 

Leasing/leje
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ActivPanel® Cobalt™

65” 4K, 75” 4K, 86” 4K
Komplet interaktive skærm til det moderne klasseværelse
ActivPanel Cobalt er designet specifikt til klasseværelset, med fokus på ydeevnen, 
samt en enkel og intuitiv brugeroplevelse. Den smarte centerkonsol giver hurtig 
adgang til de vigtigste apps og funktioner. Med indbygget Android med apps til 
undervisningsbrug, er det muligt at anvende skærmen uden at tilkoble en 
computer, og med features som Wi-Fi og indbygget trådløs deling, kan både elever 
og lærer dele indhold uden at bekymre sig om kabler etc.

ActivPanel® Nickel™

65” 4K, 75” 4K, 86” 4K
Interaktive basis-skærm til læring og undervisning
ActivPanel Nickel leverer en budget-orienteret løsning til klasseværelset, uden at 
gå på kompromis med brugeroplevelsen og mulighederne. Den indbyggede 
Android med apps til undervisningsbrug gør det muligt at anvende skærmen uden 
at tilkoble en computer, og skærmen har indbygget trådløs deling, så både elever 
og lærer kan dele indhold uden at bekymre sig om kabler etc.

Tlf: 30321889 – mail: info@av-concept.dk

Se mere på
www.av-concept.dk
NB: kontakt os for de rette priser

Promethean Chromebox

Med den nye Promethean
Chromebox (tilkøb) opnås 
intuitiv og problemfri adgang 
til apps fra Google Play Store.

Der er også mulighed for at
tilkøbe en original Windows 10
computer til indbygning (OPS)
kontakt os for mere info.

Software til undervisning

ClassFlow er en Cloud-baseret 
undervisningsplatform, designet 
af lærere, for lærere. Med 
moderne funktioner til bl.a. 
deling og samarbejde om 
læringsindhold, evaluerings- og 
quizværktøjer og – ikke mindst –
whiteboard og 
præsentationsværktøjer, puster 
ClassFlow ny energi i 
undervisningen.
Eleverne elsker det – og det vil 
du også.

ActivInspire er kendt og elsket 
af undervisere over hele 
verden, og tilbyder en lang 
række værktøjer til at skabe og 
levere undervisningsindhold.

Mere end 1 mill. klasselokaler i
hele verden.
4,5 mill. lærere i hele verden.
Mere end 50.000 skoler i 154 
lande bruger Promethean
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