86" ،75" ،65" - 4K
تتميز  ActivPanel 9 Premiumبأنها
قوية ومالئمة للمعلم ومصممة لالندماج في المشهد
التكنولوجي المتطور ،وهي غنية بالميزات التي
تستجيب لالحتياجات الفريدة للمعلمين ومسؤولي
تكنولوجيا المعلومات وقادة المدارس.

قابلية التوصيل

األمان

إناللوحةالتفاعلية  A ctiv Pa n e l 9 Pre m iu mالوحيدةبتقنية ،A ctiv Syn c
وهي تقنية  Prom e th e a nالحاصلة على براءة اختراع ،تكسر الحواجز
الرقمية بين األجهزة وتتيح زيادة االتصال.

من خالل خيارات األمان وتسجيل الدخول المحسّنة ،يتم االحتفاظ بالبيانات
الشخصية بأمان وسرية في ملف تعريف  Prom e th e a nالخاص بك ،وليس
على اللوحة.

•احصل على وصول مباشر وغير منقطع إلى مدير ملفات الكمبيوتر
المتصل ،مما يسمح لك بالوصول إلى المحتوى الموجود على هذا الجهاز
وحفظ المحتوى الذي تم إنشاؤه على اللوحة مباشرة إليه.
•قم بالوصول إلى الفصول الدراسية السحابية مثل Mic rosoft Te a m s
 for Edu c a tionو  G oog le C la ssroomبسرعة وبشكل سهل.

•احصل على مصادقة بطاقة  N F Cبلمسة واحدة ومصادقة بخطوة واحدة من
أجهزة الحوسبة المتصلة ،والتي يتم تسهيلها بواسطة .A c tiv Syn c
•يمكنك الوصول إلى خيارات تسجيل الدخول اإلضافية عبر  G oog leأو
 ،Mic rosoft OA U THويعني الرمز الخاص باللوحة ورمز االستجابة
السريعة أنه لم يتم إدخال كلمات مرور على اللوحة.

البساطة
تعمل الواجهة السهلة والتصميم سهل االستخدام للوحة A c tiv Pa n e l 9
 Pre m iu mعلى تمكين المعلمين وتحفيز الطالب على التعلم.
•احصل على بيئة مخصصة ح ًقا في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول
باستخدام حساب  Prom e th e a nالخاص بك ،باإلضافة إلى اختصارات
وتخطيطات قابلة للتخصيص.
•عزز تدريسك باستخدام تطبيقات  C la ssroom Esse n tia lالسهلة
من .Prom e th e a n
•حسِّن تجربتك في اللوحة من خالل تكنولوجيا التمييزبين الكتابة واللمس
الجديده كليا.

إمكانية المالءمة
تساعد  A c tiv Pa n e l 9 Pre m iu mالمدارس على تحسين المساواة في التعلم
من خالل تزويد الطالب بالخبرات التعليمية المثلى في جميع بيئات التعلم.
•قم بتسجيل كل المحتوى الموجود على اللوحة ،بما في ذلك صوت الفصل
الدراسي ،باستخدام صفيف الميكروفون المدمج.
•شارك التسجيالت بسهولة مع الطالب عبر الفصول الدراسية
السحابية المنشأة.
•استخدم مشاركة الشاشة للتعاون والتواصل في الوقت الفعلي في الفصل
الدراسي ،وحاالت التعلم عن بُعد ،والمختلطة ،ومزيج منهما.

طول العمر
تم تصميم  A c tiv Pa n e l 9 Pre m iu mللفصول الدراسية مع جعل
االستدامة وطول العمر في جوهر التصميم ،وهو استثمار سيستمر
لوقت طويل.
•قم بتطبيق التحديثات عن بعد ،وأحدث ميزات األمان ،وأحدث عروض
برامج اللوحة باستخدام إدارة لوحة  Prom e th e a nأو *.R a dix
•وفر في الطاقة مع مستشعرات التقارب الخاصة بنا ،وحقق كفاءات
الطاقة من خالل إعدادات إدارة الطاقة لدينا ،وقلل من انبعاثات الكربون
من خالل حزمنا المعاد تصميمها.
•استمتع بالزجاج المقوى المتين ،وتجارب الكتابة والمشاهدة األفضل في
المجال ،وعرض الضمان الشامل.

عمر شاشة LED

 50,000ساعة

Wi-Fi

1 x USB-C

نقل طاقة يعادل  100وات

Bluetooth

5.0

ذاكرة الوصول العشوائي

 6.5غيغابايت

إدارة اللوحة

مضمنة

مساحة التخزين الداخلي

 64غيغابايت

الضمان**

لمعرفه خيارات الضمان المتاحه يرجي
التواصل مع احد موزعي المنطقه

 ،Wi-Fi 6ثنائية النطاق

*يختلف التوفر حسب المنطقة **لمزيد من المعلومات ،يمكن زيارة Prom e th e a n W orld.c om /W a rra n ty

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  Prom e th e a nالتعليمية القوية .تم إنشاء كالً من برنامج A c tiv In spire
و  C la ssF lowودعمهما بواسطة  ،Prom e th e a nوقد جرى التصميم بواسطة المعلمين وألجل المعلمين ،وتم تضمينهما مع
شراء  .A c tiv Pa n e lلمزيد من المعلومات ،قم بزيارة .Prom e th e a n W orld.c om /Softw a re

خيارات حوسبة مرنة
للعمالء الراغبين في استخدام برنامج منظومة  ،Mic rosoftتقوم  A c tiv C on n e c t OPS-Mبإنشاء تجربة نظام W in dow s
شامل بتنسيق كبير على .A c tiv Pa n e l
جهاز  Prom e th e a n C h rom e boxهو الحل األمثل للعمالء الراغبين في توسيع نظام التشغيل  C h rom e OSالحالي
الخاص بهم إلى  .A c tiv Pa n e lيوفر وصوالً معتم ًدا إلى تطبيقاتك المفضلة من متجر  .G oog le Pla yيختلف التوفر
حسب المنطقة.

حلول تركيب متنوعة
قم بإنشاء أفضل حل لكل فصل دراسي باستخدام حوامل  .A c tiv Pa n e lاختر من بين الحامل الجداري الثابت القابل لضبط
االرتفاع والحامل المتحرك بارتفاع ثابت والحامل المتحرك القابل لضبط االرتفاع .يختلف التوفر حسب المنطقة.

لمعرفة المزيد حول  ،A c tiv Pa n e l 9 Pre m iu mيرجى زيارةPrometheanWorld.com :
© .Prom e th e a n L im ite d 2022جميع الحقوق محفوظة.إن شركة  Prom e th e a n L td.هي المالك لعدد من العالمات التجارية في العديد من الواليات القضائية في جميع أنحاء العالم ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  .A c tiv Pa n e lوجميع العالمات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية (شاملة الشعارات واأليقونات) المشار
إليها بواسطة  Prom e th e a nتظل 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  Prom e th e a nومالكي تلك العالمات التجارية .تتوفر "الشروط واألحكام" المعمول بها على الضمان والدعم في .Prom e th e a n W orld.c om /w a rra n ty
جميع األوزان واألبعاد تقريبية .مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار.Prom e th e a n W orld.c om .

