
Scholen die op zoek zijn naar het nieuwste 
en beste op het gebied van lesgeven kunnen 

stoppen met zoeken: CTOUCH Riva R2 is er!

Boordevol krachtige hardware, kristalhelder 
JBL®-geluid en een geweldige schrijfervaring is 

Riva R2 de perfecte aanvulling op het moderne 
klaslokaal van de ultramoderne school.
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Het beste is nog beter geworden

 e Ervaar de beste schrijfervaring

Door de combinatie van zero air gap en TrueBeam Touch+ technologie met 

ons populaire Triple S Glass levert de CTOUCH Riva R2 een schrijfervaring die 

snel, schoon en soepel is. Proberen is geloven!

 e Krachtige audio 

Of je nu een film kijkt met de leerlingen of een leerling op afstand aan de les 

deelneemt, de krachtige 80W JBL®-speakers zorgen ervoor dat het geluid 

probleemloos zelfs de verste hoek van het klaslokaal bereikt.

 e Zorgeloos draadloos delen

Tot 50 studenten uitnodigen om deel te nemen aan een onderwijssessie 

is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij de voorgeïnstalleerde volledige 

versie van EShare. Leerlingen kunnen hun Windows-, Android- of Apple-

apparaat direct draadloos delen met het touchscreen, zonder enige 

onderbreking van de les.

 e Watt?! Zo energiezuinig?

Scholen zijn niet van geld gemaakt. Om hoge energieprijzen tegen te 

gaan is de CTOUCH Riva R2 uitgerust met smart on/off. Hierdoor gaat 

het touchscreen aan als iemand het klaslokaal binnenkomt en uit als er 

niemand is, zodat er alleen energie wordt verbruikt als het echt nodig is. 

En als er energie wordt verbruikt, heeft dit model al een van de laagste 

energieverbruiken op de markt.

 e Geniet levenslang van Riva R2 met Heartbeat Safe - 1 jaar gratis!

Nog langer genieten van Riva R2? Schrijf je gewoon in voor het 

CTOUCH Heartbeat-programma en ontvang levenslang beveiligings- en 

functionaliteitsupdates en toegang tot beheertools en trainingen op 

afstand. Aan het einde van de levensduur hergebruiken we daarnaast ook 

het touchscreen. De CTOUCH Riva R2 wordt zelfs geleverd met 1 jaar gratis 

Heartbeat Safe!
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De CTOUCH Riva R2 is de opvolger van de enorm succesvolle CTOUCH Riva en 

brengt alles wat de eerste Riva populair maakte, en nog veel meer. Hierdoor 

kunnen leraren over de hele wereld op het hoogste niveau lesgeven.  

CTOUCH Riva R2 is perfect uitgerust voor elke onderwijssituatie. Het is gebouwd 

op een open platform, waardoor alle onderwijssoftware moeiteloos kan 

worden uitgevoerd. Het bevat de nieuwste en beste beschikbare hardware 

voor razendsnelle, ononderbroken werking en houdt studenten geboeid met 

kristalheldere JBL®-audio. Tel daar een leven lang veilig en ondersteund gebruik 

dankzij CTOUCH Heartbeat en een zeer laag energieverbruik bij op en je hebt de 

perfecte match voor het klaslokaal van vandaag en morgen.
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