
Uma experiência de escritura natural

Conscientes da importância da escrita na aprendizagem, 
desenvolvemos a tecnologia Vellum que oferece uma 
experiência de escrita natural e precisa. Escrever no 
ActivPanel é tão natural como escrever no papel. ActivPanel 
Nickel detecta automaticamente a diferença quando se utiliza a 
caneta ou o dedo, garantindo assim uma escrita uniforme e 
fluida.

Desenvolvido a pensar no suporte de TI e segurança
Concebido pensando na sua integração em qualquer ambiente tecnológico de forma fiável e segura, o ActivPanel Nickel foi 
criado para utilização em sala de aula, sendo simples de usar por parte de professores e alunos. O sistema operativo 
Android™ 8 incorporado, oferece novos níveis de velocidade, segurança e fiabilidade, enquanto as atualizações sem fio 
melhoradas reduzem o tempo e o esforço necessário para atualizações de software e firmware. Todo o software, aplicações e 
serviços de plataforma incluidos são projetados especificamente pensando em inovação e melhorias contínuas, garantindo 
assim um óptimo investimento no presente e no futuro.

ActivPanel® Nickel™

65” 4K, 75” 4K, 86” 4K 

Graças à experiência adquirida durante mais 
de 20 anos no desenvolvimento de tecnologias 
que melhoram o ambiente de ensino e 
aprendizagem, a nossa visão é baseada no 
feedback dos nossos utilizadores e o 
conhecimento que temos do mercado, o que 
nos permite oferecer soluções avançadas e 
flexíveis para a sala de aula que abordam 
directamente as necessidades dos 
professores, responsáveis dos centros 
educativos e profissionais de TIC.

Apresentamos o 
ActivPanel Nickel - um 
ecrã interativo 
indespensável para o 
ensino e aprendizagem. 

Aplicações pedagógicas ao seu alcance

No Promethean Locker, encontrará todas as suas aplicações 
Android. Para além da gama de apps  pré-instaladas, pode 
igualmente descarregar uma grande variedade de aplicações 
educacionais a partir da Promethean Store. A Promethean Locker 
poupa tempo e simplifica o uso da tecnologia na educação, 
oferecendo um  único local onde pode aceder, lançar e gerir 
aplicações.

Intuitivo e ergonómico
Especialmente concebido para a sala de aula, o ActivPanel Nickel proporciona uma experiência de utilização intuitiva 
através de um menu unificado que permite uma navegação rápida e simplificada, com fácil acesso a todas as aplicações e 
conteúdos para uma experiência mais ergonómica. Com a aplicação Quadro Branco Instantâneo (Promethean Whiteboard) 
previamente instalada, criar lições atraentes e interativas em uma página em branco infinita torna-se ainda mais fácil.



Promethean Chromebox

A Promethean Chromebox é a solução ideal para estender um ecossistema existente do Chrome OS 
para o ActivPanel Nickel, oferecendo um acesso certificado e transparente para todas as suas 
aplicações favoritas descarregadas a partir do Google Play Store. Visualize e execute as suas 
aplicacções desde o Promethean Locker, localizado no menu unificado, sem a necessidade de 
alterar a fonte.

Facilidade de conexão de 
dispositivos
Aceda facilmente às portas HDMI e USB 
na parte frontal do ActivPanel. 

Interatividade robusta
Professores e alunos podem colaborar 
até um máximo de 15 pontos de contato 
em simultâneo. A tecnologia inteligente 
de rejeição da mão reconhece quando 
um utilizador está apenas a apoiar-se na 
tela, permitindo assim uma escrita com 
toda a confiança.

Duplicação de dispositivos 
Com a funcionalidade Mirroring 
(duplicação de dispositivos), o professor 
consegue conetar-se aos equipamentos 
móveis dos alunos e espelhar os 
conteúdos directamente no ActivPanel 
Nickel, a partir de qualquer ponto da sala 
de aula. 

Áudio potente
Os alunos que ouvem melhor, aprendem 
melhor. O duplo altifalante frontal do 
ActivPanel Nickel, oferece um sistema áudio 
nítido e de excelente qualidade. 

Software didático incluído
A nossa extensa experiência no mundo digital, permitiu-nos 
projetar e desenvolver soluções inovadoras nos últimos 20 
anos, que respondem plenamente às necessidades do setor 
da educação. O ActivPanel Nickel é fornecido com duas 
soluções de software premiados à sua escolha: 

Conetividade Wi-Fi
O módulo de acesso Wi-Fi incluído 
oferece a flexibilidade para atender 
diferentes necessidades de rede e mais 
mobilidade na sala de aula.

All-in-one e conetado
O ActivPanel Nickel oferece a velocidade, 
segurança e a fiabilidade do sistema 
operativo Android integrado, com 2 GB de 
RAM e 16 GB de armazenamento.

Opções informáticas 
flexíveis 

Promethean oferece a possibilidade de utilizar Chrome OS e 
Windows®, para que as escolas escolham o sistema operativo 
que melhor se adapta às suas exigências TI.

Flexível e 
móvel 
Crie uma solução versátil para a sala de aula com os 
suportes do ActivPanel, que inclui: um suporte de 
parede fixo, um suporte de parede ajustável em altura, 
um suporte móvel ajustável em altura e um suporte 
móvel de altura fixa.

ActivInspire - Prepare e partilhe as suas aulas 
interativas utilizando este premiado software 
educacional, incluído gratuitamente no ActivPanel 
Nickel. Sem subscrições, nem custos ocultos. 

ClassFlow  - O software de nova geração para 
criar e partilhar lições baseado na nuvem, que 
fornece ferramentas de colaboração avançadas 
e recursos interativos nos quais pode aceder a 
qualquer momento e em qualquer lugar.

Para mais informações, visite PrometheanWorld.com/Software.
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