
Doordacht design voor het klaslokaal, het ActivPanel Titanium biedt een intuïtieve gebruikservaring via het Unified 
menu - dit maakt het simpel, snel en eenvoudig om te navigeren binnen de meestgebruikte apps, content en 
bronnen door de interface en knoppen op ooghoogte te plaatsen voor ergonomische gebruiksvriendelijkheid. Dit 
is inclusief de Promethean Instant Whiteboarding app – werk samen zonder een computer te hoeven aansluiten en 
zorg voor interactieve en boeiende lessen op een oneindig groot schoolbord. 

Natuurlijk schrijfervaring 

Het belang van de schrijfervaring moet niet onderschat 
worden, daarom hebben wij Vellum Writing-technologie 
ontwikkeld voor een natuurlijke en precieze schrijfervaring 
– schrijven op het ActivPanel voelt even natuurlijk als pen 
op papier. Het verschil tussen pen, aanraking en handpalm 
wordt automatisch door het ActivPanel Titanium herkent, dit 
maakt schrijven op het scherm een naadloze ervaring. 

Apps binnen handbereik

Maak kennis met het Promethean kluisje - dé plek 
voor al uw Android apps. Van de vooraf geïnstalleerde 
essentiële interactieve apps tot de mogelijkheid 
om talloze educatieapps te downloaden vanuit de 
Promethean Store ... het Promethean kluisje bespaart 
tijd en maakt digitaal lesgeven eenvoudiger dankzij 
een enkele plek waar apps staan opgeslagen, worden 
opgestart en kunnen worden beheerd.

Getest en gemaakt voor IT-ondersteuning en -beveiliging

Het ActivPanel Titanium is van de grond af opgebouwd om samen te werken met elk denkbare techniekomgeving 
op een betrouwbare en veilige wijze waarbij de leerkracht en gebruiksgemak centraal staan. Het Android™ 8 
besturingssysteem zorgt voor een nieuwe standaard betreft snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid met geavanceerde 
draadloze updates die de tijd en moeite om soft- en firmware-updates te installeren nagenoeg wegneemt. Alle 
inbegrepen software, apps en platformservices zijn op maat gemaakt voor blijvende verbeteringen en continue innovatie 
Dit zorgt ervoor dat de investeringen van vandaag zich in de toekomst zullen uitbetalen.

ActivPanel® Titanium™

70” 4K, 75” 4K, 86” 4K 

Intuïtief en ergonomisch 

Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in 
het ontwikkelen van onderwijstechnologie 
die leerkrachten en leeromgevingen 
ondersteunt dankzij een ontwerpfilosofie 
die zich richt op de gebruiker en put uit jaren 
aan marktkennis – dit maakt het mogelijk 
om geavanceerde en flexibele oplossingen 
voor het klaslokaal te ontwikkelen die de 
behoeftes van de leerkrachten, schoolleiding 
en ICT-medewerkers bevredigen. 

Maak kennis met het 
ActivPanel Titanium – 
onze meest krachtige, 
leerkrachtvriendelijke 
oplossing voor het klaslokaal.



Verbeterde interactiviteit
Leerkrachten en studenten 
kunnen samenwerken dankzij de 
20 gelijktijdige aanraakpunten inclusief 
pen, aanraking en verwijderen met 
de hand. Intelligente handpalm-
negeertechnologie weet wanneer een 
gebruiker even tegen het scherm leunt 
zodat deze iets met zorg op het scherm 
kan schrijven. 

Mirroring van apparaten 
ActivPanel Titanium kan meerdere 
devices op het scherm tonen 
(mirroring), hierdoor kunnen 
leerkrachten en studenten 
samenwerken door hun devices 
aan elkaar te koppelen.

Kamervullend geluid
Studenten die beter horen, leren beter. De high-
end speakers met extra bas aan de voorzijde van 
het ActivPanel Titanium zorgen voor superieure 
geluidskwaliteit in het gehele lokaal.

Twee bewegingssensoren
De ActivPanel Titanium start automatisch 
op wanneer iemand het lokaal 
binnenkomt. Leerkrachten kunnen snel 
opstarten door het scherm waar dan ook 
aan te raken.

Leerkrachtvriendelijke centerconsole 
De ActivPanel Titanium is ontworpen met de leerkracht 
in gedachten, dit is terug te zien aan het ergonomische, 
gekantelde besturingsconsole. Leerkrachten hebben 
directe toegang tot het unified menu, volumebesturing, 
bronselectie en meer.

Wifi® en Bluetooth® voor 
verbeterde connectiviteit
Dit zorgt voor de flexibiliteit die nodig 
is voor talloze netwerkbehoeftes 
en zorgt voor een grotere mobiliteit 
in het klaslokaal. Bluetooth maakt 
eenvoudige verbinding met 
accessoires en STEAM-based 
hardware mogelijk, denk hierbij 
aan robots en laboratoriumsensoren.

Alles-in-een en altijd verbonden
Het ActivPanel Titanium is snel, veilig 
en betrouwbaar dankzij het Android 
8 besturingssysteem, 4 GB RAM en 64 GB 
opslagruimte en geïntegreerde Gigabit LAN.

Promethean Chromebox
De Promethean Chromebox is de perfecte oplossing voor een 
uitbreiding van bestaande Chrome OS ecosystemen met het ActivPanel 
Titanium, het zorgt voor directe en naadloze toegang tot uw gewenste 
apps uit de Google Play Store. Bekijk en start gedownloade apps direct 
vanaf het Promethean kluisje in het unified menu – met een enkele klik 
zonder te hoeven wachten of van bron te wisselen.

Flexibele IT-opties 
Promethean biedt systemen met zowel  
Chrome OS als Windows® aan, scholen  
kiezen zelf het besturingssysteem dat  
past bij hun IT-ecosysteem.

Flexibel en mobiel 

Creëer een veelzijdige oplossing voor uw klaslokaal met de verschillende ActivPanel-standaarden: 
een vaste wandmontagebeugel, een in hoogte verstelbare wandmontagebeugel, een in hoogte 
verstelbare mobiele standaard en een mobiele standaard met vaste hoogte.

Inclusief software  
voor krachtige  
lesoverdracht
Promethean heeft jarenlange ervaring binnen het onderwijs, 
dit maakt het mogelijk om al twintig jaar technologie te ontwikkelen 
die voldoet aan de wensen van leerkrachten, studenten en het 
onderwijs zelf. Het ActivPanel Titanium wordt geleverd met een 
keus uit twee prijswinnende softwareoplossingen. 

ActivInspire - Interactieve lessen met de educatieve Promethean-
software – standaard gratis bij de ActivPanel, geen abonnement 
nodig en geen verborgen kosten. 

ClassFlow - De volgende generatie, cloud-based, 
lesoverdrachtsoftware biedt betere samenwerkingstools voor het 
klaslokaal en de interactieve bronnen geven u overal en altijd toegang.

Bezoek voor meer informatie PrometheanWorld.com/Software.
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