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HP Prime Wireless Kit
Maak draadloze interactie in het klaslokaal mogelijk.

Verbeter de  interactiviteit en het leren in de klas eenvoudig met de HP Wireless Prime Kit, 
waarmee leraren draadloos content en data tussen de PC van de docent en tot 30 HP Prime 
Grafische Rekenmachines in één klaslokaal kunnen sturen. Maak en bewerk programma's, examen 
configuraties, en datasets aan op de PC van docent en stuur polls van en naar leerlingen. Bekijk en 
projecteer individuele rekenmachine schermen naar de hele klas.

Makkelijk installeren en verbinden

Installeer de software en sluit de antenne aan op de PC en sluit een draadloze module aan op de 
USB-poort van maximaal 30 HP Prime Grafische Rekenmachines om de communicatie tussen de 
rekenmachine en de PC mogelijk te maken.

Makkelijk en interactief

Gebruik de Wireless Kit om te communiceren met en het controleren van de rekenmachines van 
leerlingen. Eenmaal aangesloten, kunt u programma's, examen configuraties en data sets 
maken en bewerken op de PC van de docent en sturen naar elke HP Prime Grafische 
Rekenmachine. Monitor, leg vast en projecteer leerlingwerk vanuit een rekenmachine naar de 
hele klas.

Makkelijk evalueren

Maak formatieve assessment een eitje met quizzen of polls waarmee u draadloos vragen kunt 
sturen en antwoorden van de HP Prime Grafische Rekenmachines in real-time kunt ontvangen.
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HP Prime Wireless Kit
Part number FOK65AA

Gebruik Ideaal voor gebruik in het klaslokaal, voor interacite tussen docent en tot maximaal 30 HP 
Prime grafische rekenmachines.

Werkt met • HP Prime Grafische Rekenmachine (G8X92AA)

• HP Connectivity Kit

• HP Prime Emulator

• Windows 8

• Windows 7 

Technische specificaties 2.4GHz wireless

Systeem vereisten Beschikbare USB poort
Windows 8
Windows 7 

Maximum afstand Antenne naar USB receiver <= 15 meter . Het bereik kan afhankelijk zijn van 
obstakels.

Connectivity • Geoptimaliseerde 2.4GHz wireless verbinding geeft een bi-directionaal bereik van 15 
meter met tot 30 rekenmachines

• PC antenne: Directe USB verbinding met de PC

• Wireless module: Directe USB verbinding met de HP Prime Grafische Rekenmachine 

Wireless RF Channel 
Frequencies

Het RF-kanaal frequentie bepaalt het midden van het kanaal door de RF ontvanger. Het 
kanaal heeft een bandbreedte van minder dan 1 MHz bij 250 kbps en 1 Mbps en een 
bandbreedte van minder dan 2 MHz bij 2 Mbps. De RF ontvanger werkt op 2,4 GHz 
frequentiebereik en heeft 10 kanalen met een afstand van 10 MHz.

Mogelijkheden • Doorsturen van inhoude tussen de HP Prime Grafische Rekenmachine met wireless 
module en PC met antenne. Opmerking: Niet van rekenmachine naar rekenmachine

• Formatief testen via quizzen of polls

• Examen mode configuratie

• Rekenmachine scherm monitoring

• Vragen van leerlingen kunnen worden verstuurd via rekenmachine 

Power USB

Afmetingen en gewicht  
(L x W x H)

PC Antenne: 112 g (2.95 oz) (inclusief kabel)  
Basis: 67 x 61 x16.1 mm (2.64 x 2.4 x 0.63 in)  
Hoogte van antenne (inclusief basis) 153.6 mm (6.05 in) 
Wireless Module: 4g (0.14 oz) 40.7 x 9.7 x 18.1 mm (1.6 x 0.38 x 0.71 in)

Kleur PC Antenne: Zwart 
Wireless Module: Oranje

Wat zit in de doos? 1 antenne, 30 wireless modules, garantie document, snelstartgids, product CD 
(connectivity kit, rekenmachine emulator en snelstartgids)

Garantie 1  jaar (kan verschillen per regio)

Leer meer op 
www.hp-prime.nl

http://www.hp.com/calculators



