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Zařízení ActivConnect G je externí modul systému Android,  

který obrazovky ActivPanel™ a ActivPanel i-Series a tabuli 

ActivBoard™ rozšiřuje o funkce tabletu. Zajišťuje přístup 

k aplikacím, obsahu, zrcadlení a dalším možnostem. 

Vy tak máte vše potřebné ihned po ruce.

Prázdná tabule 
Slouží k psaní rukou a ukládání 
digitálně pořízených poznámek.

Software k poskytování výuky 
Pomocí aplikace ClassFlow™ 
můžete vyučovat, psát, kreslit, 
vytvářet anotace a zapojit 
studenty do hlasování.

Tisíce vzdělávacích aplikací
Přímo z domovské obrazovky můžete získat 
přístup k rozsáhlé a neustále se rozšiřující nabídce 
vzdělávacích a kancelářských aplikací. 

Dlouhodobě využitelná technologie
Zařízení ActivConnect G můžete průběžně aktualizovat, a držet tak krok 
s vývojem počítačových technologií.

Inteligentně navrženo pro snadné používání 
Intuitivní rozhraní podobné tabletu umožňuje 

soustředit se na výuku a ne na technologii. 

Vzdělávací nástroje zajišťující 
spolupráci při výuce

Díky zrcadlení obsahu 
a připojení zařízení s technologií 

Bluetooth® lze dynamicky 
interagovat a obohatit tak 

možnosti výuky. 

Interaktivní obrazovky společnosti 
Promethean s prostředím 

podobným tabletu

Jednoduché nastavení, používání a správa 
Nasazením standardního uživatelského rozhraní do všech učeben a škol 
omezíte potřebu školení lektorů na minimum. Zařízení ActivConnect G umožňuje 
provádět vzdálené aktualizace a nabízí funkci duální sítě, kterou lze využít při 
práci ve školní síti.

www.PrometheanWorld.com/ActivCare
www.PrometheanWorld.com
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Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní ochranné 
známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Tento leták s technickými údaji je nezávislou publikací a nijak nesouvisí se 
společností Microsoft Corporation ani jí není autorizován, sponzorován nebo schválen. 
© 2018 Google LLC, použito se souhlasem. Android a Chrome OS jsou registrované ochranné známky společnosti Google LLC
macOS je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.
IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se na základě 
licence.
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Podpora ke všem produktům společnosti Promethean je k dispozici 

na stránce Support.PrometheanWorld.com.

PODPORA

Standardní záruka 

ZÁRUKA

Tříletá záruka (k dispozici jsou možnosti 

upgradu a liší se podle oblasti). 

Další informace získáte na stránce 

PrometheanWorld.com/ActivCare. 

108 × 108 × 21 mm (4,25 × 4,25 × 0,8 palců)

223 × 167 × 67 mm (8,78 × 6,57 × 2,64 palců)

0,16 kg (0,35 liber)

0,84 kg (1,85 liber)

FYZICKÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry produktu

Rozměry balení

Čistá hmotnost

Hmotnost balení

FCC, IC, CE, CB, RCM, CCC

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A CERTIFIKACE

Certifikace zajišťující 

dodržování předpisů 

1× zařízení ActivConnect G, 1× výstupní 

stejnosměrný kabel, 1× kabel USB A-B, 

1× kabel HDMI, 1× napájecí adaptér 

(VB/USA/Austrálie/EU/Čína), 1× montážní 

držák, 4× šrouby a podložky, 1× uživatelská 

příručka 

Obsah balení

OBSAH BALENÍ

OBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zařízení

Operační systém

Procesor

Grafický procesor

Paměť RAM

Vnitřní paměť

Kompatibilita s dotykovou 

obrazovkou

Přístupový bod hotspotu

Kompatibilita se zrcadlením 

mobilních zařízení

Externí modul

Android 5.1 Lollipop

Rockchip RK3368, osmijádrový, s rychlostí až 1,5 GHz 

SGX6110, podpora rozlišení 4K při frekvenci 30 Hz 

2 GB paměti DDR3

16 GB

Ano

Ano

Windows®, Mac OS®, iOS™, Chrome OS™ a Android™

TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘIPOJENÍ

USB 2.0

Vstup HDMI

Čtečka karet Micro SD

Kompozitní video a zvuk

S/SPDIF

Připojení k síti

2×

1×

1× – podporuje velikost paměti až 32 GB

1×

1×

1× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s), IEEE® 802.11a/b/g/n/ac, 

Wireless 802.11 AC 1x1 (433 Mb/s), Bluetooth® 4.0 

5V/2A ss

2,0475 W

1,155 W

Požadavky na napájení

Maximální spotřeba energie

Spotřeba energie (normální režim)

NAPÁJENÍ

OKOLNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota

Skladovací teplota

Provozní vlhkost

Skladovací vlhkost

-5 °C až 45 °C (23 °F až 113 °F)

-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)

10 % až 80 %

10 % až 90 %

INSTALACE

Instalaci tohoto výrobku by měl provést kvalifikovaný instalační technik. Použití 

komponent, které nebyly dodány společností Promethean, nebo nedodržení 

minimálních technických požadavků může ovlivnit výkon a bezpečnost 

a mít za následek zrušení platnosti záruky. Další informace získáte na stránce 

Support.PrometheanWorld.com.
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