
CTOUCH Riva D2 is het antwoord voor scholen 
die op zoek zijn naar een kosteneffectieve, 

toekomstbestendige onderwijsoplossing. 
CTOUCH Riva D2 biedt een geweldige 

schrijfervaring, helder geluid en het vermogen 
om al het lesmateriaal te draaien, waardoor 

deze perfect past in elk klaslokaal.
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Past perfect in elk klaslokaal

 c Perfecte, accurate schrijfervaring

Dankzij zero air gap en de TrueBeam Touch+ technologie is het schrijven op 

de CTOUCH Riva D2 ongelooflijk nauwkeurig en soepel. De enige beperking? 

Een slecht handschrift.. 

 c Alle hulpmiddelen voor hybride onderwijs 

CTOUCH Riva D2 is zeer geschikt voor hybride onderwijs. Hij beschikt over 

een ingebouwde 4 array microfoon, heldere 50W luidsprekers, heldere, 

levendige kleuren en ingebouwde WiFi 6 om gemakkelijk verbinding te 

maken met het internet.

 c Nodig studenten uit om hun werk draadloos te delen

De Riva D2 wordt geleverd met onbeperkt delen via de EShare-applicatie. 

Met EShare kunnen leerlingen hun apparaat draadloos delen met het 

touchscreen, ongeacht het OS van hun keuze. Windows, Android, Apple - 

ze zijn allemaal compatibel met EShare. Met deze volledige EShare-licentie 

kunnen tot 50 gebruikers een sessie bijwonen, waarvan er maximaal  

9 tegelijk kunnen worden getoond. 

 c Ervaar Android 11 in volle glorie 

Gebruikers van de CTOUCH Riva D2 zullen jarenlang genieten van up-to-date 

beveiliging en app-ondersteuning, dankzij het actief ondersteunde Android 

11-besturingssysteem.

 c Geniet levenslang van de Riva D2 met Heartbeat Safe - 1 jaar lang gratis!

Wil je nog langer van de Riva D2 genieten? Maak gebruik van het CTOUCH 

Heartbeat programma en ontvang levenslang updates voor beveiliging en 

functionaliteit en krijg toegang tot beheertools en trainingen. Aan het einde 

van de levensduur zullen we het touchscreen opnieuw gebruiken.  

De CTOUCH Riva D2 wordt zelfs geleverd met 1 jaar Heartbeat Safe gratis! 
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Lesverstoringen zijn een doorn in het oog voor elke leraar overal ter wereld. 

Ze hebben oplossingen voor het klaslokaal nodig waar ze op kunnen rekenen. 

CTOUCH Riva D2 is die oplossing.

CTOUCH Riva D2 is gemaakt om lessen te verrijken. Het is een volledig 

open platform, dus ongeacht de gewenste onderwijssoftware – geen 

enkel probleem voor de D2. Uitgerust met de nieuwste technologie en een 

nauwkeurige schrijfervaring tilt dit touchscreen elke klas naar een hoger niveau.

Of de les nu in de klas of online plaatsvindt, CTOUCH Riva D2 is de perfecte 

compagnon van de leraar om te inspireren en een glimlach op het gezicht van 

de leerlingen te toveren.
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