
3PANEL je možné využít k naplnění cílů Šablon ZŠ a MŠ I, zejména:

Interaktivní technika pomáhá ve školách i školkách již řadu let. Novinkou v této 

oblasti je 3PANEL - interaktivní obrazovka, která do vzdělávání přináší vyšší efektivitu 

výuky. 3PANEL má lepší kvalitu obrazu, pracuje s více dotyky s vyšší přesností 

a především je mnohem variabilnější než běžná interaktivní tabule. 

Variabilita 3PANELu umožňuje pomocí dálkového ovladače přeměnit jej v interaktivní 

stůl nebo kreslící panel. 3PANEL dodáváme v mobilním provedení s obrazovkou 

o velikosti 140 cm. Pevná konstrukce a kvalitní kolečka umožňují převoz mezi místnostmi. 

Dva motory nastavují výšku spodní hrany obrazovky v rozmezí od 50 do 120 cm. Další 

motor umožňuje rotaci ze svislé do vodorovné polohy. 3PANEL je díky tomu využitelný 

pro výuku v běžných třídách, družinách, školních klubech, při DVPP nebo školních 

akademiích. 

3PANEL umožňuje individuální přístup ke každému žákovi, včetně hendikepovaných 

žáků. Díky ostrému obrazu a vysokému rozlišení je možné jej využít i ve slunečných 

dnech bez nutnosti zatemnění.

3PANEL tvoří prvotřídní komponenty, obrazovka má vysokou odolnost. Integrovaný 

multimediální počítač s rychlým startem umožní, že po spuštění může výuka ihned začít. 

Součástí dodávky je doprava po ČR a instalace, 

jedinečné výukové aplikace a snadný přístup k materiálům na 

www.activucitel.cz.

• Personální podpora MŠ resp. ZŠ

• Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ resp. ZŠ

• Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a při rozvoji žáků ZŠ

• Spolupráce s rodiči žáků MŠ resp. ZŠ

akreditované školení (4 hod.) pro 

pedagogy realizovaného ve škole, záruka v místě po dobu 3 let, on-line podpora po 

dobu 5 let a samozřejmě 

T-E-V Pardubice, s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

tel./fax: +420 466 330 007 • tel.: +420 777 236 699, +420 603 845 841 • e-mail: obchod@tev.cz

...budoucnost interaktivity!

1. Interaktivní obrazovka
3PANEL - výškově stavitelná interaktivní 
obrazovka, která se přizpůsobí potřebám 
každého dítěte včetně žáků se SVP.

Interaktivní obrazovka BenQ RP552H
panel 

Implementace a školení

55" (140 cm), rozlišení 1920×1080, 10 dotyků současně, možnost dělení obrazu 
na 8 pracovních polí, vysoký jas a kontrast, ozvučení 2×10 W, HDMI, VGA, USB, 
5 mm tvrzené ochranné sklo + cena vč. DPH 39.990 Kč

Multimediální počítač s výukovým obsahem 
integrovaný multimediální počítač s CPU Intel x5-Z8300, HD grafickou kartou, 
2 GB RAM, 32 GB disk, SSD slot, USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Windows 10, 
rychlý start - funkční ihned po zapnutí + ActivInspire dle požadavku školy cena vč. DPH 9.990 Kč

Multifunkční stojan
cena vč. DPH 35.990 Kč

3. Interaktivní stůl
3PANEL - interaktivní stůl je ideální nástroj 
pro kolektivní práci, pro zapojení výuko-
vých her a pro zvýšení motivace dětí.

2. Interaktivní kreslící panel
3PANEL - kreslící panel. Přispívá tak 
k rozvoji kreativity a využití potenciálu 
každého dítěte.
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