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interaktivní nástroje

324

Zobrazovací zařízení ActiView 324 umožňuje zobrazení tištěných materiálů a jejich sdílení ve třídě. Zařízení usnadňuje spolupráci ve třídě, sdílení 
informací a výsledné práce a studenti mohou společně využívat 3D objekty. Díky jedinečné integraci s aplikací ActivInspire lze vytvořit anotace 
k obrázkům a uložit obrázky ve formátu předváděcího sešitu. Obrázky a videa lze také automaticky vkládat na stránky předváděcího sešitu.

Operační systémy

Počítač

Mac

Pro použití s aplikací ActivInspire
Počítač: Windows XP SP3 a vyšší  
(XP/Vista/7/8)
Macintosh: OSX 10.6.8 – 10.8.1  
(Snow Leopard/Lion/Mountain Lion)
Linux – Ubuntu 12.04

Pentium 4 – procesor 1 GHz  
(800 MHz pro systém Vista), 512 MB  
paměti RAM, rozlišení 1 024 x 768,  
1,5 GB volného prostoru na disku

Procesory Intel (Universal Binary),  
512 MB paměti RAM, rozlišení 
1 024 x 768 a 3,0 GB volného místa na disku

minimální požadavky na počítač
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Výstupní rozlišení

Frekvence snímků

Možnost zvětšení

Oblast zachycení

Typ lampy

Životnost lampy

Počet lamp

Elektrické napájení

Režim zobrazení VGA Pass 
Thru Max

VGA In

VGA Out

USB

Kompozitní výstup Video Out

HDMI

RS232

XGA (1 024 x 768), SXGA (1 280 x 1 024),  
UXGA (1 600 x 1 200), 1 080 p 

maximálně 30 fps

ruční zoom – 9x, digitální zoom – 12x

442 mm x 331 mm

Integrovaná dioda LED

Až 20 000 hodin

Integrované světlo a světlo na samostatné spojce

Vestavěné, 100-240 VAC, automatické přepínání

Aktivní režim pass-through, až UXGA 60 Hz,  
VGA In a VGA Out

1 In

2 porty pro projektor/počítač a pro monitor  
(konektor VGA pass-thru)

USBA 2.0, vysokorychlostní (až 480 Mbps) 

RCA Jack, NTSC/PAL

Ano (u zvukového souboru)

Ano (rozšiřovač)

pokračování na další stránce
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Ano

240 obrázků JPEG

Podporuje karty SDHC/SDXC až do velikosti 64 GB a 
zachycené obrázky ukládá do vnitřní paměti nebo počítače 
pomocí připojení USB.

Otočení obrázku na celé obrazovce od 0 do 90 stupňů a od 
180 do 270 stupňů

Nahrání videa do počítače nebo vestavěné paměti s různými 
kodeky ke kompresi

Automatické zvětšení celé stránky na jednotlivé kvadranty

Režim automatického vymazání (možnost pro automatické 
vymazání vnitřní paměti, pokud je napájení vypnuto), k dispozici 
slot zabezpečení Kensington, standard VESA k upevnění 
na povrch

FCC-EMI, cUL, CE-EMC, CE-LVD, RoHS a WEEE

2,38 kg 

3,15 kg

420 mm x 140 mm x 395 mm (DxŠxV)

Angličtina, brazilská portugalština, čínština  
(tradiční a zjednodušená), dánština, finština, francouzština, 
italština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, 
ruština, španělština a švédština

Napájecí kabel pro oblasti US/UK/EMEA, VGA,  
USB a kabely pro kompozitní video, adaptér pro 
mikroskop, dálkové ovládání, CD 
Průvodce rychlým startem a uživatelská příručka

Mikrofon

Vnitřní paměť

Zachycení snímků

Otáčení obrázků

Nahrání videa

Posunutí 

Zabezpečení

Osvědčení/potvrzení o shodě

Hmotnost

Hmotnost balení

Rozměry

Jazyky

Obsah balení
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Záruka and support
†

Záruka

Podpora

Informace o záruce společnosti Promethean najdete na webu:  
www.PrometheanWorld.com/Warranty

Online podpora pro všechny produkty společnosti Promethean je k dispozici na webu: 
www.PrometheanKB.com


