
Apgalvotai sukurtas naudojimui klasėse, „ActivPanel Cobalt“ yra ypač patogus naudoti dėl bendro meniu, kuriuo 
paprastai ir greitai pereinama prie dažniausiai naudojamų programų, turinio ir išteklių, nes ergonomiška sąsaja ir 
piktogramos yra prieš mokytojo akis. Dar viena patogi funkcija yra „Promethean“ „Instant Whiteboarding“ programa, 
kurią naudojant galima dirbti drauge, neprisijungiant prie kompiuterio, ir pateikti įdomias interaktyvias pamokas 
beribėje lentoje. 

Tikroviškas rašymo pojūtis 

Suprasdami rašymo pojūčio svarbą, sukūrėme „Vellum“ 
rašymo technologiją, užtikrinančią tikrovišką ir tikslų 
rašymo pojūtį – rašymas ant „ActivPanel“ prilygsta rašymui 
ant popieriaus. Automatiškai aptikdamas skirtumą tarp 
rašiklio, lietimo ir trynimo delnu, „ActivPanel Cobalt“ 
užtikrina, kad rašymas ant ekrano būtų išties sklandus. 

Išbandyta ir sukurta galvojant apie IT palaikymą ir saugą 

„ActivPanel Cobalt“ sukurtas nuo pagrindų taip, kad jį būtų galima patikimai ir saugiai integruoti į bet kokią 
techn-ologinę aplinką, kad mokytojams būtų lengva juo naudotis. Įdiegta operacinė sistema „Android™ 8“ užtikrina 
naujo lygio spartą, saugą ir patikimumą, o patobulintas naujinių diegimas belaidžiu ryšiu pagreitina ir palengvina 
programinės ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimą. Visa naudojama programinė įranga, programos ir 
platformos paslaugos tikslingai sukurtos taip, kad jas būtų galima nuolat tobulinti ir atnaujinti, užtikrinant, kad šiand-
ienos investicijos atneštų dividendų ateityje.

ActivPanel® Cobalt™

65” 4K, 75” 4K, 86” 4K 

Pasitelkėme per daugiau kaip 20 metų 
sukauptą technologijų, pagerinančių 
mokymo ir mokymosi aplinką, kūrimo 
patirtį, kad pagrįstume dizaino koncepciją, 
pagal kurią didžiausias dėmesys skiriamas 
naudotojų atsiliepimams ir žinioms apie 
rinką, ir pristatytume pažangius ir lanksčius 
sprendimus klasėms, kurie geriausiai 
tenkina mokytojų, mokyklų vadovų ir IKT 
specialistų poreikius. 

Pristatome „ActivPanel 
Cobalt“ – interaktyvųjį 
ekraną šiuolaikiškai 
klasei, skirtą darbui su 
kompiuteriniais prietaisais. 

Lengvai pasiekiamos programos

Pristatome „Promethean“ spintelę, kurioje saugomos 
visos jūsų „Android“ programos. Būtiniausios 
interaktyvios programos jau įdiegtos, taip pat yra 
galimybė atsisiųsti daug įvairių ugdymo programų iš 
„Promethean Store”… „Promethean“ spintelė taupo 
laiką ir palengvina mokymą naudojant technologijas, 
užtikrindama, kad visas programas galima būtų 
pasiekti, paleisti ir valdyti vienoje vietoje.

Patogus ir ergonomiškas 



Patvarus interaktyvumas
Mokytojai ir mokiniai gali dirbti drauge, 

vienu metu suaktyvindami iki 20 lietimo 

taškų, įskaitant rašiklį, lietimą ir trynimą delnu. 

Pažangi delno ignoravimo technologija 

atpažįsta, kai naudotojas tiesiog prisiliečia, 

kad būtų patogiau rašyti ekrane.

Įrenginių atvaizdavimas 
„ActivPanel Cobalt“ valdomas keleto 

įrenginių atvaizdavimas leidžia bet kur klasėje 

esantiems mokytojams ir mokiniams dirbti 

drauge, prijungiant nešiojamuosius įrenginius.

Lengvas įrenginių prijungimas
Mokytojai gali lengvai pasiekti priekyje 

įrengtus HDMI ir USB prievadus. 

Galingas garsas
Mokiniai geriau girdi, todėl ir mokosi geriau. Aukštos 

kokybės garsas, skleidžiamas „ActivPanel Cobalt“ į priekį 

nukreiptų plačiajuosčių garsiakalbių, užpildo klasę.

Mokytojui pritaikytas centrinis pultas 
„ActivPanel Titanium” sukurtas galvojant apie mokytojus, 

todėl jo valdymo pultas yra ergonomiškai pakreiptas. 

Dabar mokytojai gali greitai ir paprastai pasiekti bendrą 

meniu, garsumo valdymą, šaltinio pasirinkimą ir kt.

„Wi-Fi“ ryšys
Komplekte esantis „Wi-Fi“ modulis 

suteikia lankstumo skirtingoms 

darbo tinkle reikmėms ir daugiau 

mobilumo klasėje. 

Visos funkcijos vienoje 
vietoje, prisijungimas prie 
tinklo
„ActivPanel Cobalt“ spartą, saugą ir 

patikimumą užtikrina įdiegta operacinė 

sistema „Android 8“, 3 GB RAM ir 

32 GB atmintinė.
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„Promethean“ „Chromebox“

„Promethean“ „Chromebox“ – tai puikus sprendimas, norint 
išplėsti esamos „Chrome OS“ ekosistemos funkcijas į „ActivPanel 
Cobalt“ ekraną, kuris leidžia patikimai ir sklandžiai pasiekti norimas 
programas iš "Google Play" parduotuvės. Peržiūrėkite ir paleiskite 
atsisiųstas programas tiesiai iš „Promethean“ spintelės bendrame 
meniu vienu spustelėjimu, nereikia net perjungti šaltinio.

Galimybė pasirinkti operacinę 
sistemą 
„Promethean” siūlo mokykloms pasirinkti 
jų IT ekosistemai tinkamiausią operacinę 
sistemą – „Chrome OS” arba „Windows®”.

Lankstumas ir mobilumas 
Sukurkite universalų sprendimą savo klasei su „ActivPanel“ stovais. Siūlome prie sienos tvirtinamą 
laikiklį, reguliuojamo aukščio prie sienos tvirtinamą laikiklį, reguliuojamo aukščio mobilų stovą ir 
fiksuoto aukščio mobilų stovą.

Su galinga pamokų 
pateikimo progra- 
mine įranga Įtraukta
„Promethean“ sukaupta ilgalaikė patirtis leido per 
pastaruosius 20 metų vystyti technologijas, kurios puikiai 
atitinka švietimo poreikius. „ActivPanel Cobalt“ tiekiamas 
kartu su dviem pasirenkamais apdovanojimų pelniusiais 
programiniais sprendimais.  

„ActivInspire“ – veskite pamokas interaktyviai, naudodami 
„Promethean“ švietimo programinę įrangą, kuri yra 
nemokama standartinio „ActivPanel“ įrenginio dalis, t. y. nėra 
einamųjų abonentinių išlaidų ar paslėptų mokesčių. 

„ClassFlow“ – naujoviškoje debesų technologija pagrįstoje 
pamokų pateikimo programinėje įrangoje yra bendram 
darbui klasėje skirtų įrankių ir interaktyvių išteklių, pasiekiamų 
bet kada ir bet kur.

Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite adresu 
PrometheanWorld.com/Software.


