
 

 

 

 

Sistem tablă interactivă 78” cu videoproiector 
 
 
 

Sistem interactiv format din: 

• Tablă interactivă Promethean 

ActivBoard Touch 78” 

• Videoproiector Short-Throw 

Optoma 

• Suport videoproiector 

• ActivInspire – Software 

educațional inclus, licență 

valabilă pe viață 

• Acces în platforma online de 

învățare a software-ului 

educațional ActivInspire 

• ClassFlow – Platformă de 

predare a lecțiilor online 
 

 
✓ Garanție tablă interactivă 5 ani 

✓ Instalare și transport incluse 

✓ Instruire în utilizare 

 
Preț fără TVA: 6217.65 lei 

Preț cu TVA: 7399 lei 
 
 
 
 
 

Vă stăm la dispoziție pentru detalii la următoarele date de contact: 

Anca TEUTU – Business Developer Manager 
Divizia educațională Nextclass 
E-mail: anca.teutu@quartzmatrix.ro 
Telefon: 0726 767 901 

mailto:anca.teutu@quartzmatrix.ro


 

 

Software educațional ActivInspire 

 
 
 
 
 
 

Tablă interactivă Promethean ActivBoard 

Touch cu diagonală activă 78” 
 

• diagonală activă – 78” 

• dimensiuni suprafață activă – 
1585 mm x 1188.7 mm 

• rezoluție 32767 x 32767 px 
 

• multi-touch – 10 puncte de 
atingere 

• modalitate 
 

de 
 

scriere: 

deget/stilou 
• 2 stilouri 

  

• garanție 5 ani   

 
 
 
 
 
 
 

 

• software pentru crearea și realizarea de lecții interactive compatibil cu sistemele de 

operare Windows, Mac, Linux 

• licență gratuită valabilă pe viață 

• update-uri gratuite pe viață 

• software-ul ActivInspire vă permite să predați la fel ca pe tabla clasică, să variați viteza 



 

 

 

prezentării și să livrați sesiuni practice de instruire, să scrieți și să desenați, apoi să ștergeți, 
la fel cum faceți pe tabla clasică, să salvați lecția ca un document de tip flipchart și să o 

folosiți apoi și pentru predarea la altă materie sau altă clasă, adăugați imagini, video-uri și 

sunete în paginile lecției, să adăugați text, de exemplu din Microsoft Word sau direct de pe 

Internet, să înregistrați audio sau video lecția predată 

• include o suită de instrumente și funcții digitale pentru lecții interactive precum: stiloul, 

evidențiatorul, rigla, compasul, echerul, raportorul, radiera, editor de texte, forme 

predefinite, recunoașterea formelor și a scrisului de mână, import de fișiere ppt sau pdf, 

liniatura paginii și multe altele 

• acces la peste 30.000 de lecții și resurse digitale create de profesori din întreaga lume pe 

care le puteți descărca, modifica și utiliza la lecții. 

  ClassFlow - software de predare a lecțiilor online 
 

 

 
Oferă instrumente avansate de colaborare în sala de clasă și resurse interactive ce pot fi accesate 

oriunde v-ați afla, în orice moment. ClassFlow oferă acces la marketplace cu lecții interactive 

create de alți profesori din întreaga lume sau Promethean, gratuite sau contra cost. De asemenea, 

ClassFlow permite crearea de lecții interactive, teste online. 



 

 

 

Platformă de training oferită de producător 

 

 

În platforma de training oferită de Promethean, cadrele didactice pot parcurge o curiculă de 
învățare în a utiliza software-ul educațional ActivInspire. Cursurile sunt gratuite, iar înregistrarea 
se face cu user și parolă, astfel încât fiecare cadrul didactic să aibă parte de o experiență de 
învățare personalizată. 



 

 

 


