"4K - 65", 75", 86
توفر اللوحة التفاعلية من الجيل التالي من
 Prometheanتجربة المستخدم األكثر
سالسة وأمانًا حتى اآلن.

قابلية التوصيل
تُيسر عليك  ActivPanel 9التدريس بطريقتك ،سواء قمت بتوصيل جهازك أو
استخدام أحد خيارات الحوسبة لدينا .وستصبح في وقت سريع المحور المركزي
لفصلك الدراسي.
•استخدم اتصال  USB-Cبكابل واحد للصوت والفيديو والتفاعل باللمس والشحن.
•قم بتوصيل ما يصل إلى  39من أجهزة للطالب من خالل تطبيق مشاركة الشاشة
المالئم للجهاز ومشاركة ما يصل إلى أربع شاشات للطالب على اللوحة.
•تحكم في اللوحة من أي مكان في الفصل الدراسي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد
البديهي.

البساطة
تم التصميم لتمكين المعلمين من التركيز على التدريس وليس التكنولوجيا.
•قم بتخصيص مظهر اللوحة الخاصة بك باستخدام ملف تعريف Promethean
الخاص بك ،بحيث يبدو هو نفسه في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول.
•أنشئ اختصارات وخصص تخطيط القائمة والتطبيقات للحصول على تجربة
مخصصة حقًا.
•عزز تدريسك باستخدام تطبيقات  Classroom Essentialالسهلة من
.Promethean

األمان
كن مطمئنًا أن البيانات الشخصية يتم االحتفاظ بها آمنة وسرية من خالل خيارات
األمان وتسجيل الدخول المحسّنة.
•أنشئ حسابًا على  Prometheanباستخدام بيانات اعتماد Google
أو .Microsoft
•استمتع بتسجيل دخول سهل وآمن باستخدام تطبيق مخصص مع رمز خاص
باللوحة أو رمز .QR
•قم بتخزين البيانات في ملف تعريف  Prometheanعلى السحابة،
وليس على اللوحة.

إمكانية المالءمة
تساعد  ActivPanel 9المدارس على تزويد الطالب بالخبرات التعليمية المثلى
في جميع بيئات التعلم.
سا كامالً وشاركه بسهولة مع الطالب.
•سجل قصاصة أو سجل در ً
•استخدم مشاركة الشاشة للتعاون والتواصل في الوقت الفعلي في الفصل الدراسي،
وحاالت التعلم عن بُعد ،والمختلطة ،ومزيج منهما.
•اعمل بسالسة من خالل  Microsoft 365و.Google Workspace

طول العمر
بفضل التصميم القوي ومكونات األجهزة المحسّنة وميزات االستدامة المتعددة ،توفر
 ActivPanel 9راحة البال الحقيقية الستثمارك.
•قم بتطبيق التحديثات عن بعد ،وأحدث ميزات األمان ،وأحدث عروض برامج اللوحة
باستخدام إدارة لوحة  Prometheanأو *.Radix
•حقق التوفير في الطاقة بالغة األهمية باستخدام إعدادات إدارة الطاقة.
•استمتع بالزجاج المقوى المتين ،وتجارب الكتابة والمشاهدة األفضل في المجال،
وعرض الضمان الشامل.
*Availability varies by region

عمر شاشة LED

 50000ساعة

*Wi-Fi

 ،Wi-Fi 6ثنائية النطاق

1 x USB-C

نقل طاقة يعادل  60وات

*Bluetooth

5.0

ذاكرة الوصول العشوائي

 4غيغابايت

إدارة لوحة التحكم

مضمنة

مساحة التخزين الداخلي

 32غيغابايت

الضمان**

لمعرفه خيارات الضمان المتاحه يرجي
التواصل مع احد موزعي المنطقه

* الوحدة متوفرة ** يختلف التوفر حسب المنطقة ،لمزيد من المعلومات ،يمكن زيارة PrometheanWorld.com/Warranty

كجزء من حل تكنولوجيا التعليم الكامل لدينا ،تقدم  Prometheanمجموعة متنوعة من الملحقات لمساعدتك في
استخدام  ActivPanelبكامل إمكاناتها.
برمجيات قوية مضمنة لتقديم الدروس
يمكنك تقديم دروس تفاعلية باستخدام أحد حلول برامج  Prometheanالتعليمية القوية .تم إنشاء كالً من برنامج
 ActivInspireو ClassFlowودعمهما بواسطة  ،Prometheanوقد جرى التصميم بواسطة المعلمين وألجل المعلمين ،وتم
تضمينهما مع شراء  .ActivPanelلمزيد من المعلومات ،قم بزيارة .PrometheanWorld.com/Software

خيارات حوسبة مرنة
للعمالء الراغبين في استخدام برنامج منظومة  ،Microsoftتقوم  ActivConnect OPS-Mبإنشاء تجربة نظام Windows
شامل بتنسيق كبير على .ActivPanel
جهاز  Promethean Chromeboxهو الحل األمثل للعمالء الراغبين في توسيع نظام التشغيل  Chrome OSالحالي
الخاص بهم إلى  .ActivPanelيوفر وصوالً معتمدًا إلى تطبيقاتك المفضلة من متجر  .Google Playيختلف التوفر
حسب المنطقة.

حلول تركيب متنوعة
قم بإنشاء أفضل حل لكل فصل دراسي باستخدام حوامل  .ActivPanelاختر من بين الحامل الجداري الثابت القابل لضبط
االرتفاع والحامل المتحرك بارتفاع ثابت والحامل المتحرك القابل لضبط االرتفاع .يختلف التوفر حسب المنطقة.

لمعرفة المزيد حول  ،ActivPanel 9يرجى زيارةPrometheanWorld.com :
© .Promethean Limited 2022جميع الحقوق محفوظة.إن شركة  Promethean Ltd.هي المالك لعدد من العالمات التجارية في العديد من الواليات القضائية في جميع أنحاء العالم ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  .ActivPanelوجميع العالمات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية (شاملة الشعارات واأليقونات)
المشار إليها بواسطة  Prometheanتظل خاصة بأصحابها .ومن ثم ما لم يتم التحديد على وجه الخصوص ،فإن العالمات التجارية ال تشير إلى وجود أي عالقة أو رعاية أو تصديق بين  Prometheanومالكي تلك العالمات التجارية .تتوفر "الشروط واألحكام" المعمول بها على الضمان والدعم في PrometheanWorld.com/
 .warrantyجميع األوزان واألبعاد تقريبية .مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار.
.PrometheanWorld.com

