
Leraren zijn geweldig! En wij staan klaar 
om ze te helpen nóg beter te 

worden. De CTOUCH Riva is een zeer 
gebruiksvriendelijk touchscreen. Hiermee 

kunnen leraren zich focussen op hun 
grootste talent: lesgeven!

Met dit touchscreen wordt  
leren nog leuker!

CTOUCH
RIVA

PRODUCTINFORMATIE

65”55” 75” 86”



Met de CTOUCH Riva wordt leren nog leuker!

80 WATT
JBL-SPEAKERS

TRUEBEAM TOUCH-
TECHNOLOGIE

Leraren moeten keihard werken om hun leerlingen elke dag te stimuleren 

het beste uit zichzelf te halen. Het is niet makkelijk om ze te coachen en 

tegelijkertijd om te gaan met complexe technische apparatuur.

Met de CTOUCH Riva kunnen leraren zich focussen op hun grootste talent: 

lesgeven! Dit touchscreen combineert interactieve technologie met het 

grootste gebruiksgemak. Je kunt gewoon je eigen software gebruiken, zoals 

je gewend bent. Maak je geen zorgen!

De CTOUCH Riva past makkelijk in de persoonlijke leeromgeving van 

leerlingen, waardoor zij kunnen leren op hun eigen tempo. Met dit 

touchscreen wordt leren nog leuker!

BRIX 
COMPATIBEL

7 JAAR 
GARANTIE

TRIPLE S
GLAS



 e Een natuurlijke schrijfervaring

Annoteer, schrijf en teken zoals nooit tevoren dankzij de TrueBeam Touch-

technologie. Het voelt natuurlijk en vloeiend aan. Gebruik je vinger of pen en 

schrijf zo snel als je kunt. Met de palm van je hand kun je makkelijk wissen 

zonder van tool te wisselen. Hoe handig is dat! 

 e Triple S-glas: smooth, stripeless en safe

Schrijven op het Triple S-glas diplay voelt erg soepel en vloeiend aan, zonder 

strepen achter te laten. Het scherm is ook geschikt voor de wat minder 

zorgvuldige gebruiker — het veiligheidsglas kan namelijk wel tegen een stootje!

 e Eersteklas geluid met de hoogwaardige JBL® 80 Watt-speakers

Verwonder je leerlingen en blaas ze omver met de geïntegreerde 80 Watt 

JBL-speakers. Deze beschikken over Live-stage (virtueel) surround-sound, 

Het indrukwekkende geluid reikt zelfs tot achterin het klaslokaal — extra 

geluidsapparatuur is niet nodig.  

 e Meerdere connectoren om makkelijk je scherm te delen 

Het scherm heeft meerdere connectoren waarmee je je scherm realtime kunt 

delen. De HDMI-uitgang maakt het mogelijk om makkelijk jouw scherm te delen 

met meerdere apparaten in de klas. En op de USB-C-poort kun je elk apparaat 

met slechts één enkele kabel aansluiten. Het brengt gegevens, geluid, aanraking 

én stroom over. Dus, het kan zelfs je apparaat opladen terwijl het is aangesloten!

 e Optionele modules: betaal alleen wat je nodig hebt!

Upgrade je CTOUCH Riva met deze optionele modules. Kies zelf welke het beste 

bij jou passen. 

PRODUCTINFORMATIE
CTOUCH RIVA

NFC Reader module:

 • Makkelijk inloggen: je hoeft alleen je 
kaartje er kort tegenaan te houden!

 • Vergrendel je scherm tegen 
ongewenste gebruikers

 • Betrouwbaar en veilig

Wifi module:

 • Voeg draadloos internet toe aan het 
scherm

 • Ingebouwde hotspot-functie

 • Bluetooth

Fingerprint Scanner:

 • Log in en ontgrendel je scherm met je vingerafdruk

 • Start meteen je dag

 • Bescherm je documenten tegen ongewenste 
gebruikers

Human Presence Detection module:

 • Het scherm gaat automatisch aan wanneer je het lokaal 
inloopt 

 • En het gaat weer uit wanneer het lokaal leeg is

 • Goed voor je portemonnee én onze planeet!
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