ActivBoard 300 PRO

fixed en adjustable

ActivBoard 300 PRO: hét interactieve medium om lessen, presentaties, trainingen en vergaderingen tot
een belevenis te maken. Compleet, van de 2-pennentechniek tot de geïntegreerde speakers!

De complete
basis voor succes

!

Geavanceerde techniek
Ruimte om samen te werken, dat biedt het ActivBoard als geen ander bord of scherm. Op een robuust oppervlak, met alle functionaliteit
die nodig is om van een les, training, presentatie of vergadering een multimediabelevenis te maken. Dynamisch, interactief en 100%
digitaal door de beproefde elektromagnetische techniek en de ActivPennen met volledige muisfunctionaliteit. Het ActivBoard daagt uit tot
actieve deelname, stimuleert samenwerking en genereert op elk gewenst moment feedback dankzij het (optionele) kiessysteem,
of een van de interactieve software tools. De klassieke dualiteit in vergader- en collegezalen, waarbij slechts één persoon spreekt en de
rest luistert, behoort tot het verleden. Het ActivBoard nodigt uit tot betrokkenheid en samenwerking, in elke leeftijdscategorie.

Ruimte genoeg

Een ActivBoard is standaard voorzien
van deze opties:

Een Activboard heeft standaard

•

een groot breedbeeld

Ultra short throw - USTP1 projector met korte projectie-afstand, langere
lamplevensduur (5000 uur) en SWAP-garantie)

oppervlak: er is voldoende

•

Geïntegreerd geluid met regelbare versterker

ruimte om samen te werken

•

Opbergruimte voor het standaard 2-pennensysteem

door meerdere gebruikers

•

Snel en eenvoudig computers en externe apparatuur aansluiten

tegelijkertijd met

•

Maak eenvoudige interactieve lessen met CLASSFLOWTM

87 inch beelddiagonaal!

•

Inclusief de meermaals bekroonde software ActivInspire

•

Extra USB-aansluitingen

Specificaties

ActivBoard 300 PRO

Het ActivBoard 300 Pro is leverbaar in traploos elektrisch verstelbare uitvoering (adjustable) of vast
aan de muur gemonteerd (fixed). In deze uitvoeringen wordt het systeem geleverd met een Ultra short
throw UST-P1 projector. ActivBoard is ook leverbaar in mobiele uitvoering: vraag naar de ActivMobile
productsheet.

Inclusief

Accessoires

•

ActivBoard 300 met 2-pennentechnologie in de afmeting

Alle ActivAccessoires zijn naadloos geïntegreerd met de

87 inch.

hardware en de software:

•

Ingebouwde, regelbare versterker en geïntegreerde speakers

•

•

Ultra short throw filterloze projector

•

Bekroonde educatieve/presentatie-software ActivInspire

•

Revolutionaire CLASSFLOWTM tools voor het maken en geven

zijn interactieve instrumenten om kennis te testen en actieve
deelname te waarborgen
• ActivSlate: om het bord op afstand te bedienen met
dit digitale leitje

van interactieve lessen
•

De kiessystemen ActiVote, ActivExpression en ActivEngage2

Elektrisch in hoogte verstelbaar (adjustable) of vaste montage

• ActiView documentcamera

(fixed)

•

•

Aansluitingen voor externe beeld- en geluidsdragers

•

2 USB-poorten

Met de ActivWand digitale aanwijsstok is alles binnen
handbereik

Meer over de accessoires op onze website www.digizoo.com

Garantie
ActivBoard

Voor de projectoren

5 jaar

•

Extreme short throw EST-P1, gemiddelde lamplevensduur 6000 uur (normaal), 4000 uur (high)

•

Ultra short throw UST-P1, gemiddelde lamplevensduur 5000 uur (normaal), 8000 uur (Eco)

Voor beide projectoren geldt de unieke SWAP garantie: www.swapgarantie.nl
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