
OPIS
ActivConnect serii G rewolucjonizuje nowoczesną klasę, zapewniając 
niezrównane warunki do współpracy. Dzięki systemowi Android™ 
urządzenie ActivPanel posiada także funkcje zwykłego tabletu. 
Możliwe jest bezprzewodowe tworzenie obrazu lustrzanego innego 
urządzenia na urządzeniu ActivPanel. Użytkownik może pobierać  
i wykorzystywać ulubione aplikacje z dowolnego sklepu z aplikacjami 
dla systemu Android, pisać lub rysować na tablicy Instant Whiteboard 
i udostępniać materiały lekcyjne. Z urządzeniem serii G możesz 
rozwinąć potencjał nauczania w warunkach łączności sieciowej.
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PRZEGLĄD FUNKCJI 
NOWY POZIOM WSPÓŁPRACY

Bezprzewodowo wyświetlaj i udostępniaj materiały do 
nauki wszystkim uczestnikom lekcji korzystającym ze 
smartfona, tabletu lub komputera przenośnego. Poszerz 
możliwości nauczania, wykorzystując aplikację ActivCast™ 
do tworzenia lustrzanego obrazu urządzenia ucznia. 

PORUSZAJ SIĘ SWOBODNIE PO CAŁEJ KLASIE
Stwórz bezprzewodową sieć do nauki, udostępniając 
materiały z dowolnego miejsca w klasie. 

ŁĄCZNOŚĆ WI-FI BEZ ZAKŁÓCEŃ
Urządzenia serii G eliminują problemy związane  
z łącznością między różnymi platformami. W łatwy 
sposób łącz bezprzewodowo urządzenia z systemem 
Windows®, Mac OS®, iOS®, Chrome OS™ lub 
Android™, aby rozpocząć udostępnianie materiałów.

WYSOKIEJ JAKOŚCI WYŚWIETLACZ Z OBSŁUGĄ DOTYKOWĄ 
Zoptymalizowany do wyświetlania na urządzeniu 
ActivPanel treści w jakości 4K Ultra HD. Z łatwością 
rysuj lub pisz, korzystając z tablicy Instant Whiteboard 
lub dodawaj notatki, prowadząc lekcję, przeglądając 
strony internetowe lub oglądając nagranie wideo. 

DYNAMICZNE LEKCJE MULTIMEDIALNE Z APLIKACJAMI EDUKACYJNYMI 
Zintegruj ulubione aplikacje do nauki z planami lekcji. 
Uruchom sklep z aplikacjami dla systemu Android, aby 
przeglądać i pobierać aplikacje, gry i innego rodzaju 
materiały do wykorzystania na urządzeniu ActivPanel. 

WIELOKROTNIE NAGRADZANE OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE
Twórz i prowadź dynamiczne lekcje i testy z zawartością 
w chmurze obliczeniowej, korzystając z urządzenia 
ActivPanel. Za sprawą urządzeń z serii G nauczyciele 
mogą obsługiwać wielokrotnie nagradzane 
oprogramowanie ClassFlow firmy Promethean. 

ŁATWE ZARZĄDZANIE I KONFIGURACJA 
Ogranicz wymagania szkoleniowe wśród nauczycieli, 
wprowadzając standardowy interfejs użytkownika we 
wszystkich klasach, a nawet szkołach w okolicy. Za 
pomocą urządzenia serii G można zdalnie pobierać 
aktualizacje oraz korzystać z dwóch sieci w warunkach 
firmowych.

INFORMACJE OGÓLNE
Wersja

Model procesora 

System operacyjny 

Jednostka przetwarzania 
grafiki

Pamięć RAM

Pamięć wewnętrzna 

Łączność sieciowa 

Obsługa punktu dostępu  
i hotspota

Obsługa funkcji  
dotykowej

Obsługa funkcji tworzenia 
lustrzanego obrazu  

urządzeń mobilnych

Zasilanie

Zużycie energii

Materiał obudowy 

Port HDMI 

Inne złącza

Zawartość opakowania

GWARANCJA

POMOC TECHNICZNA

Android 5.1 Lollipop 

Rockchip RK3368 Octa Core, maks. 1,5 GHz

Android 5.1, aplikacja sklepu Android App Store, 
Obsługa funkcji OTA 

SGX6110; obsługa 4K*2K H.265/H.2642GB 
2 GB DDR3

2 GB 

16 GB 

1 x gniazdo RJ-45 sieci Ethernet (10/100/ 
1000 Mb/s), IEEE 802.11a/b/g/n/mimo,  
Wireless 802.11AC, Bluetooth 4.0

Tak 

Tak, wielodotykowy

Windows®, Mac OS®, iOS™, Chrome OS™  
i Android™

DC 5 V/2 A

Tryb normalny: 2,0475 W
Tryb czuwania: 1,155 W

Stop aluminium + tworzywa sztuczne

Standardowe złącze HDMI, v2.0, obsługa 
rozdzielczości 4K przy 60 kl./s, wsparcie  
dla HD Audio (7.1CH)

1 x czytnik kart TF, interfejs kart SD, obsługa 
kart 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB/16 GB/32 GB
2 x port USB 2.0 (opcjonalnie jeden port OTG) 
1 x odbiornik podczerwieni
1 x złącze kompozytowe wideo i audio 
1 x gniazdo S/SPDIF (2CH, 5.1CH)

1 x urządzenie ActivConnect serii G 
1 x pilot
1 x przewód HDMI 
1 x zasilacz (EU/UK/US/AU)
1 x instrukcja obsługi

Jednoroczna gwarancja 

Pomoc techniczna online dotycząca wszystkich 
produktów firmy Promethean jest dostępna na 
stronie: Support.PrometheanWorld.com
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