HP Prime Wireless Kit
Vše, co potřebujeme pro bezdrátovou a interaktivní učebnu.
Pro zlepšení kvality výuky a pro podporu interakce mezi žáky a učitelem vyvinula společnost HP produkt
Prime Wireless Kit, který umožňuje učitelům sdílet a bezdrátově přenášet výukové materiály mezi počítačem
učitele a až 30 kalkulátory HP Prime v jedné třídě. Na počítači učitele lze vytvářet a upravovat programy,
nastavit konfiguraci na zkoušku či písemnou práci, a také posílat datové soubory, kvízy a ankety na kalkulátory
žáků. Obdobně lze přijímat data z kalkulátorů nebo rovnou zobrazit displej libovolného kalkulátoru na projektoru,
aby jej viděla celá třída.

Snadné nastavení a připojení

Pro zprovoznění celé sady stačí pouze nainstalovat software,
připojit USB kabelem anténu k počítači učitele a na všechny
kalkulátory HP Prime nasadit Wi-fi modul.1

Jednoduše interaktivní

Učitel může Wireless Kit využít pro monitorování aktivity žáků
a na PC si může kdykoliv zobrazit displej libovolného kalkulátoru
ve třídě. Obsah může zasílat buď na všechny kalkulátory najednou, či pouze na vybrané. Tak lze snadno přizpůsobovat výuku
potřebám žáků a úkoly zadávat dle výkonnosti žáků, či posílat
postupně rozšiřující otázky navíc.

Snadné vyhodnocení

Kvizy a ankety zaslané na kalkulátory žáků jsou vyhodnocené
během několika vteřin a výsledky se zobrazí učiteli na jeho
PC. Rychlost připojení učitelé ocení i při komunikaci (chatu) v
reálném čase.
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Produktové číslo

NW280AA

Využití

Ideální pro interakci mezi počítačem učitele a až 30 kalkulátory HP Prime v rámci jedné třídy.1

Kompatibilita se SW

HP Prime kalkulátor
HP Connectivity Kit
HP Prime emulátor
Windows 8
Windows 7

Specifikace Wi-fi

Pásmo 2.4GHz

Systémové požadavky

USB port
Windows 8
Windows 7

Dosah Wi-fi antény

Až 15 metrů, záleží na rušení

Konektivita

Optimalizované bezdrátová pásmo 2.4GHz s obousměrným rozsahem přenosu až 15 m,
najednou až 30 kalkulaček
• PC anténa: Přímé připojení k portu USB počítače
• Wi-fi modul: Přímé připojení k micro USB portu HP Prime

Kmitočty bezdrátového kanálu

Kanál zabírá pásmo s kmitočtem menším než 1 MHz při rychlostech 250 kbps a 1 Mbps
a pásmo s kmitočtem menším než 2 MHz při rychlosti 2 Mbps. Wi-fi vysílač pracuje
na frekvenci 2,4 GHz a má k dispozici 10 kanálů s kmitočty 10 MHz od sebe.

Funkce a vlastnosti

• Distribuce výukového obsahu mezi HP Prime s Wi-fi modulem a PC s anténou.
Poznámka: Přenos z kalkulačky do jiné kalkulačky není podporován.
• Hodnocení prostřednictvím kvízů, anket a průzkumů
• Speciální režim pro písemné práce a zkoušky
• Monitorování displejů kalkulátorů
• Dotazy a zpětná vazba od studentů

Zdroj napájení

USB

Váha a rozměry

PC anténa (základna): 67 x 61 x 16 mm, 112 g
Výška antény: 153 mm
Wi-fi modul: 41 x 10 x 18 mm, 4 g

Barva

PC anténa: černá
Wi-fi modul: oranžová

Záruka

2 roky

Obsah balení

1x USB anténa k počítači, 30x bezdrátový Wi-fi modul,
vytištěný záruční dokument, stručná uživatelská příručka,
produktové CD (software HP Connectivity Kit + PC emulátor)

Kalkulátor HP Prime není součástí sady a prodává se zvlášť

