All-in-One PC
Nástroj pro individuální i skupinovou výuku

Jediný All-in-One s integrovanou baterií s 4 hodinovou výdrží
Velký 21,5" dotykový displej • Variabilní použití • Funkce Multi-touch pro společnou práci až 5 dětí

yy Možno financovat z aktuálně vyhlášených šablon EU
yy Plná kompatibilita se SMART Výukovým software,
s i-učebnicemi a dalšími výukovými aplikacemi
yy Vhodné pro tvorbu „digitálních hnízd“
yy Ideální pro integraci žáků s individuálními potřebami

Individuální i skupinová výuka
All-in-One pomůže dosáhnout optimálního poměru
mezi frontální, skupinovou a individuální výukou.
Skupinová výuka je nedílnou součástí moderní výuky.
•
•
•

Podporuje rozvoj aktivity a kreativity žáků a studentů
Učí spolupráci a správné komunikaci mezi žáky navzájem
Podporuje tvorbu správných pracovních návyků

Nejvyšším stupněm je výuka individuální
•
•
•
•

Individualizace pomáhá zažít úspěch každému na své úrovni
Podporuje rozvoj potenciálu každého dítěte
Podporuje různé typy talentu a nadání dětí
Podporuje děti se specifickými poruchami učení i s tělesným
nebo smyslovým znevýhodněním

Stolní počítač i tablet

Použití kdykoliv a kdekoliv

All-in-one je zařízení, které má počítač již přímo integrovaný
do dotykového monitoru. Samostatně se chová jako tablet,
připojením klávesnice a myši získáte plnohodnotný stolní
počítač.

Lehce přenositelný. Jako jediný počítač all-in-one na trhu
má zabudovanou baterii zajišťující bezproblémovou práci
až 4 hodiny bez nutnosti napájení. All-in-One můžete tedy
použít kdykoliv a, bez kabelů.

Operační systém

Windows 10 Home + volitelný upgrade na verzi Pro (dle požadavku školy)

Procesor

Intel® Pentium 4415U

Displej

21.5" IPS panel 16:9, 1920 × 1080 (Glare), tvrdost skleněného povrchu 6H

Dotyková vrstva

Multidotykový kapacitní panel – 10 dotyků, odolná slunečnímu svitu, auto-kalibrace

Paměť

4 GB, DDR4L 2133 MHz

Pevný disk

128 G M.2 SSD

Grafická karta

Intel® HD Graphics 610

Web kamera

HD 720p (2.0 MP) s funkci ochrany soukromí

Síťová konektivita

Intel® AC 8260 a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz) + Bluetooth 4.2, 1× Gbit port, NFC

Portová výbava

1× HDMI 1.4, 4× USB 3.0, 1× USB 2.0, 1× čtečka paměťových karet, 1× headphones

Baterie

Vestavěná baterie 6300mAh s výdrží až 4 hodiny

Audio

2×1.5W stereo repro, mikrofon

Rozměry a další

527 × 349.8 × 32.6 mm, VESA 100

Příslušenství

AC adaptér + kabel, návod použití

Certifikace CE

Certifikace CE-NB, FCC, RoHS, FCC

Záruka

3 roky
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