
Bezdrátový přenos obrazu
• Chcete ve třídách s interaktivní tabulí nebo projektorem využívat tablety?

• Potřebujete volný pohyb po třídě s tabletem nebo notebookem?

• Chcete vyřešit projekci z vlastních zařízení vašich žáků?

V poslední době do škol přichází nová mobilní dotyková technika a zařízení. 

Nezřídka školy umožňují žákům využívat ve výuce i jejich vlastní zařízení. 

S příchodem těchto nových technologií logicky nastává otázka, jak je propojit 

s vybavením, které školy již využívají, jak využívat v rámci „šablon“ již vytvořené 

digitální učební materiály a přípravy koncipované pro interaktivní tabule. Před 

nalezením odpovědí na tuto otázku jsme otestovali několik řešení pro 

bezdrátový přenos obrazu i zvuku a vybrali jsme pro vás vhodnou variantu. 

EVOLVEO Xtra Cast
Adaptér Xtra Cast technicky řeší využívání tabletů ve třídách i 

připojení vlastních mobilních zařízení žáků (BYOD) v oblasti 

bezdrátového přenosu obrazu i zvuku. Podporuje chytré mobilní 

telefony a tablety s OS Android, iOS či Windows Phone i běžné 

počítače s operačními systémy Windows a Mac OS.

Prostřednictvím jakéhokoli projektoru s připojeným Xtra Cast 

adaptérem můžete promítnout libovolný obsah, ať se již jedná o 

prezentaci, interaktivní cvičení, projekci fotografií, videa, data 

z cloudového úložiště, či ukázky ve webovém prohlížeči. 

Vlastnosti
• Kompatibilní s projektory s konektorem HDMI/MHL*

• Vynikající kvalita obrazu s podporou pro více formátů souborů

• Podporuje možnost projekce ze zařízení s OS Android, iOS i Windows 8

• Jednoduchost ovládání a snadný start projekce ze zařízení učitele nebo žáka

*) Projektor s VGA konektorem je možné propojit prostřednictvím redukce v hodnotě cca 500,- Kč bez DPH
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bez DPH včetně DPH

EVOLVEO Xtra Cast 1.212,- Kč 1.467,- Kč

instalační materiál 150,- Kč 182,- Kč

instalace ve škole se zaškolením obsluhy 500, -Kč 605,- Kč

celkem 1.862,- Kč 2.253,- Kč

Kalkulace
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