
Special creat pentru sala de clasă 
de la grădiniță până la liceu, 
ActivPanel Titanium oferă cea 
mai fluidă, mai integrată și mai 
interactivă experiență de învățare 
disponibilă. Bogat în instrumente 
atractive și interactive, ActivPanel 
Titanium ajută profesorii și elevii să 
beneficieze la maximum de fiecare 
moment petrecut în sala de clasă.

Cea mai puternică și mai 
prietenoasă soluție pentru 
sala de clasă

ActivPanel®  
Titanium™

70” 4K, 75” 4K, 86” 4K 

ActivPanel Titanium oferă o interfață cu utilizatorul revoluționară, care pune cele mai frecvent utilizate instrumente 
în raza de percepție naturală și de acces rapid a profesorilor. Acest Unified Menu (Meniu unificat) este permanent 
disponibil și le permite profesorilor să se deplaseze în mod fluid între conținut și resurse, fără a întrerupe 
desfășurarea lecțiilor. În cadrul Unified Menu, Locker (Dulăpiorul) le oferă profesorilor un loc unic pentru accesarea 
tuturor aplicațiilor, instrumentelor și fișierelor preferate, economisind timp și făcând procesul de predare mai ușor.

O experiență de scriere fără limitări

Tehnologia de scriere Vellum™ de la Promethean oferă o 
experiență de scriere autentică, fără limitări, care le permite 
profesorilor și elevilor să scrie cu încredere, în mod fluent 
și natural. Scrierea este rapidă și precisă, funcționând exact 
conform așteptărilor. Stilourile scriu, degetele ating și 
palmele șterg – este precum scrisul pe o tablă cu ștergere 
uscată, doar că mai bine.

Noi modalități de implicare

ActivPanel Titanium include aplicațiile 
Classroom Essential (Esențiale pentru clasă) și 
o varietate de instrumente de predare – toate 
disponibile la atingerea unui buton. Utilizați 
suprafața infinită din aplicația extra-intuitivă 
Whiteboard (Tablă) pentru a suplimenta 
instantaneu lecțiile. Desenați, evidențiați și 
adnotați pe deasupra oricărui conținut, din orice 
sursă, și transformați orice lecție sau activitate 
într-una încântătoare, cu ajutorul aplicațiilor 
Spinner (Titirez) și Timer (Contor). 

Testat și construit pentru asistență și securitate IT

ActivPanel Titanium a fost construit de la zero pentru a putea fi integrat în orice mediu tehnologic. Sistemul de 
operare Android™ 8 oferă un nivel superior de viteză, securitate și fiabilitate, iar Promethean Panel Management 
asigură vizibilitatea asupra ecranelor dvs., cât și capacitatea de a furniza actualizări de la distanță, fără fir. Toate 
programele software, aplicațiile și serviciile de platformă sunt special concepute pentru îmbunătățiri și inovații 
continue, asigurând faptul că investiția de astăzi va oferi beneficii pe o perioadă foarte îndelungată. 

Un meniu unificat, pentru experiențe de predare neîntrerupte



Interactivitate bogată
Profesorii și elevii pot colabora  
printr-un număr de până la 20 de puncte 
de atingere simultană, cu interacțiuni 
concomitente de la stilouri, atingeri 
și ștergeri cu palma. Redimensionați, 
glisați și mutați ferestre multiple, pentru 
a îndeplini mai multe activități în același 
timp și pentru a desfășura procesul de 
predare cu mai multe tipuri de conținut 
sau aplicații simultan.

Proces de predare fără 
limitări 
Funcția de oglindire multi-dispozitiv 
a ecranului ActivPanel Titanium 
le permite profesorilor să se miște 
liber și să predea de oriunde din 
sala de clasă. Pe durata unei lecții, 
profesorul poate interacționa cu 
ecranele oglindite direct de pe 
ecran, amplificând colaborarea 
și participarea elevilor.

Sunet care umple încăperea
Elevii care aud mai bine învață mai bine. 
Difuzoarele ActivPanel Titanium sunt orientate 
frontal, au tonuri joase amplificate și sunt 
capabile să acopere încăperea în sunet cu 

scală completă și fidelitate superioară.

Senzori de proximitate dubli
ActivPanel Titanium se încălzește automat 
în momentul când cineva intră în încăpere. 
Profesorii pot începe rapid lecția prin simpla 
atingere a unui buton.

Consolă centrală prietenoasă cu 
profesorii 
ActivPanel Titanium este echipat cu o consolă de 
control ergonomică, orientată unghiular, special 
creată pentru profesori. Aceștia pot accesa rapid 
și ușor Unified Menu, comenzile de volum sonor, 

selecția sursei și multe altele.

Wi-Fi® și Bluetooth®

pentru conectivitate 
avansată
Asigură flexibilitatea necesară pentru 
necesități variate de lucru în rețea 
și oferă mobilitate sporită în sala de 
clasă. Conexiunea Bluetooth permite 
asocierea de accesorii și echipamente 
bazate pe STEAM, precum roboți și 
senzori de laborator.

Toate într-unul și conectat
ActivPanel Titanium beneficiază 
de viteza, securitatea și fiabilitatea 
sistemului de operare Android 8, cu 
acces facil la stocare în cloud prin 

Google Drive™ și OneDrive™.

Promethean Chromebox

Promethean Chromebox este soluția perfectă pentru extinderea 
unui ecosistem Chrome OS™ existent către ActivPanel Titanium, 
asigurând acces certificat și neîntrerupt la aplicațiile dvs. 
preferate din Google Play Store. Vizualizați și lansați aplicațiile 
descărcate direct din Unified Menu, cu acces dintr-un singur clic 
și fără a fi necesară comutarea sursei.  
*Disponibilitatea variază în funcție de regiune

Opțiuni flexibile de 
echipare tehnologică 

Promethean oferă opțiuni tehnologice Chrome OS și 
Windows®, astfel încât școlile să poată alege sistemul 
de operare cel mai adecvat pentru propriul ecosistem IT.

Selecție variată de 
sisteme de montaj 

Creați cea mai bună soluție pentru sala 
de clasă cu ajutorul standurilor ActivPanel, 
incluzând un suport fix pe perete, un 
suport de perete cu înălțime reglabilă, 
un suport mobil cu înălțime reglabilă și 
un suport mobil cu înălțime fixă. 
*Disponibilitatea variază în funcție de regiune
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Software puternic 
de predare inclus

Efectuați lecții interactive prin intermediul puternicelor 
soluții de software educațional de la Promethean. Atât 
ClassFlow®, cât și ActivInspire® sunt programe software create 
și susținute de Promethean, fără abonament, incluse în 
achiziția ActivPanel Titanium. Pentru a afla mai multe, vizitați 
PrometheanWorld.com/Software. 


