Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der støtter og hjælper borgere på
kanten af arbejdsmarkedet. Vi optager elever med særlige behov i
praktik, STU eller EGU, hvor de får en uddannelse som IT-supportere.
Når I vælger en aftale med os, er jeres virksomhed med til at støtte op om
IT-Bilens symbiose og det sociale arbejde, som vi brænder så meget for.
I vil modtage det nye Varemærke og klistermærke
’Vi tager socialt ansvar’, som I kan bruge præcis som I vil og
hvor I vil.

Vi servicerer også skoler med alt indenfor IT. Her er det muligt at aftale en
fast dag hvor vi er på skolen. Når vi er på skolen, kan alle både lærere og
elever få hjælp til deres maskiner – når vi ikke er på skolen, har vi et
support tlf nr der kan ringes til.
Se mere i vores brochure ’Serviceaftale for skoler’.

Henvendelse
IT-Bilen
Tlf. 27 28 23 33
info@it-bilen.dk

Activepanel Cobalt

Activepanel Titanium

•

ActivPanel Cobalt er designet specifikt til klasseværelset,
med fokus på ydeevnen, samt en enkel og intuitiv
brugeroplevelse.
Den smarte centerkonsol giver hurtig adgang til de vigtigste
apps og funktioner. Med indbygget Android med apps til
undervisningsbrug, er det muligt at anvende skærmen uden
at tilkoble en computer.
Med features som Wi-Fi og indbygget trådløs deling, kan
både elever og lærer dele indhold uden at bekymre sig om
kabler etc.

Naturlig skriveoplevelse

•

Specialudviklet
interaktivitet

•

Indbygget Wifi

•

Avanceret Touch

•

Stort appkatalog

•

4K

•

Robust skærm egnet til
klasselokale

•

Alle de samme
egenskaber som Cobalt
herudover:

•

Højeste ydeevne på
markedet

•

Android 8 styresystem

•

Indbygget Apps til
undervisningsbrug

•

Indbygget Bluetooth
Højtaler

,

Activpanel Cobalt findes i 3 forskellige
størrelser:

65”
75”
86”

12.430,00 kr.
17.445,00 kr.
23.250.00 kr.

Priserne er eksklusiv moms og levering.

Besøg IT-Bilens webshop på shop.it-bilen.dk

Den helt nye topmodel fra ActivPanel (Promethean) med
mange funktioner og bedste kvalitet. Det bedste produkt til
undervisningslokalet.
Med ActivPanel Titanium, får du den højeste ydeevne på
markedet, kombineret med vores enkle og intuitive
brugeroplevelse. Den indbyggede Android med apps til
undervisningsbrug gør det muligt at anvende skærmen uden at
tilkoble en computer, mens indbyggede features som Wi-Fi,
Bluetooth og trådløs deling gør ActivPanel Titanium til én af de
absolut stærkeste og mest alsidige løsninger til klasseværelset.

Activpanel Titanium findes i 3 forskellige
størrelser:

I samarbejde med Google har Promethean lavet
denne boks med certifikat til flere tusinde
Lærings applikationer til dit Activpanel
Pris: 2.495,00 kr.

70”
75”
86”

17.525,00 kr.
18.900,00 kr.
25.500.00 kr.

Priserne er eksklusiv moms og levering.

shop.it-bilen.dk - se vores brede udvalg tilpasset skoler og institutioner

