
 

Prowise MOVE 

Maakt je lessen leerzamer, leuker en gezonder 

 
 

Met de Prowise MOVE-camera verovert bewegend leren een vast plekje in het klaslokaal. Leerlingen leren 

met educatieve games op het Prowise Touchscreen, zonder het scherm fysiek aan te raken. Al spelende 

worden ze gemotiveerd om veel te bewegen. Dit is niet alleen erg leuk, maar heeft ook een positieve 

invloed op de leerresultaten van je leerlingen.  
 

 

 

 

Productnummer: PW.2.10009.0001 
 

 

Bewegend leren  

De Prowise MOVE-camera zorgt ervoor dat je educatieve games op het Prowise Touchscreen kunt bedienen, 

zonder het scherm fysiek aan te raken.  

● Verbetert het leerresultaat  

● Intel® RealSense™ technology 

● Leuk, leerzaam en gezond 

● Gratis MOVE-tools in Prowise Central voor het 

Prowise Touchscreen 

 

 

Drie camera’s  

De drie Intel® RealSense™ camera’s communiceren met de techniek in het Prowise Touchscreen.  
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● RGB-camera 

● Infraroodcamera  

● Laserprojector  
  

Videoconferencing  

De baanbrekende oplossing voor videoconferencing. Volledig verwerkt in het Prowise Touchscreen.  

 

● Videoconferencing 

● Webcam 

● Microsoft Skype 

● 2.1 Dolby Audio Soundbar 

● 2x18 Watt, 1x15 Watt 

● 4 x wide-area microfoons 

● Tot en met 8 meter afstand 

● Volledig geïntegreerd 

 

Privacy en security  

Prowise loopt voorop op het gebied van privacy & security.  

● Volledig in eigen beheer ontwikkeld 

● Voldoet aan strenge Europese regels 

● Veilige app store onder Prowise-toezicht 

● Gratis software-updates via eigen servers 

in Nederland 

● Privacy Verified, ISO 27001, IS0 9001 en 

CIPP/E - FCC, IC, CE, FCC, GS, RoHs en WEEE 

● Privacy cover MOVE-camera 
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Technische specificaties  

Display 

Cameratechnologie   Intel® RealSense™ technology 

Maximale resolutie  1920 x 1080  

Maximale beeldsnelheid  30 fps 

Gezichtsveld (Horizontaal x Verticaal)  69.4° x 42.5° (+/- 3°) 

Sensortechnologie   Rolling Shutter; 1.4um x 1.4um pixel size 

 

Diepte Technologie 

Processor  Intel® RealSense™ Vision CPU 

Diepte technologie  Actief infrarood (IR) stereo  

Diepte gezichtsveld (Horizontaal x 
Verticaal) voor HD 16:9 

63.4° x 40.4° (+/- 3°) 

Maximale resolutie  1280 x 720 

Maximale beeldsnelheid  90 fps 

Minimale diepte afstand  0.16m 

Maximaal bereik  10 meter 

 

Kenmerken 

Privacy cover  Mechanisch privacyschild 

Educatieve tools  Gratis MOVE-tools in Prowise Central voor het Prowise Touchscreen 

Webcam  Support als webcam voor VoIP applicaties 

 

Verbindingen 

USB 3.0 Type-C  1 

 

Systeemeisen  

Ondersteunde besturingssystemen  Windows 10 en Prowise Central 

Ondersteund touchscreen  Prowise Touchscreen (2019) 

 

Algemene informatie 

Mechanische beugel  One 1/4-20 UNC mounting point 

Materiaal  Aluminium en PVC  

Certificeringen  30 fps 

Garantie  1 jaar 
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Dimensions Prowise MOVE-camera 
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