
Cameras
• Webcam en downward-facing 

camera 

• Gebruik als document camera of
objecten digitaliseren

• Digitaliseer portfolios en works-in- 
progress; geweldig voor 
demonnstraties 

Projector
• Creëer een tweede scherm 

op de touch mat

• Projecteer op materialen en 
manipuleer objecten

• Verbind on-screen werk met 
fysieke materialen voor 
hands-on leren 

Krachtige Windows Computer
• Draait al uw favoriete Windows 

applicaties

• Leer in real-world computer 
vaardigheden plus creativiteit

• Verbind creatieve Sprout Pro 
content met apps als Adobe®  
Illustrator CC3 

Touch mat
• 20-punt touch interface

en projectiescherm

• Spoort samenwerking, intuïtieve 
interactie en creativiteit aan

• Goed voor groepswerk en 
kunstprojecten'fantastisch voor 
leerlingen van alle leeftijden 

3D Scanner
• Creëer levensechte afbeeldingen 

van objecten die moeilijk na te 
maken zijn met een CAD 
programma 

• Grijp objecten om ze aan te passen, 
te kopiëren en 3D te printen of te 
gebruiken in creatieve projecten

• Verbind de fysieke wereld met 
digitale tools voor 
wetenschappelijke projecten en 
andere oefeningen 

Hoe helpt u mee bouwen aan de 
toekomst van uw samenleving?
Door mensen de tools te geven die hen helpen hun creatieve en 
collaberatieve vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben die 
toekomst te ontwerpen. De 3-in-1 HP Sprout Pro helpt met het 
inspireren van creativiteit en lesgeven met een geheel nieuwe computer 
ervaring. Creëer meeslepende leerervaringen met de dual-screen 
technologie, gebruikmakend van de touch mat, monitor, ingebouwde 3D 
scanner en digitale projector. Ontworpen door HP en aangedreven door 
Windows 10 Pro¹ met een Intel® Core™ i7 Processor², zal de Sprout Pro 
technologie uw medewerkers versterken en het gebruik van 
technologische ervaringen verrijken.



Content Digitalisering

Het innovatieve ontwerp van Sprout 
Pro maakt digitalisering van gedrukt 
materiaal kinderspel. Tekst, foto's of 
een combinatie hiervan kunnen 
worden vastgelegd en dankzij de 
innovatieve projector en touch-mat, 
leren begeleiders de beste manier om 
hun materiaal te digitaliseren.

• Leg snel en in hoge resolutie,
volledige pagina's in zwart-wit of
kleur vast

• Snij content uit, verwijder
achtergronden en sla op als jpg, png,
of PDF

• Bevat makkelijk te begrijpen
instructies voor het scannen van
documenten met meerdere pagina's

Creatieve Documentatie

Van het maken van boeiende 
opdrachten tot makkelijk notities 
maken op de touch-mat en efficient 
in groepen werken, de Sprout Pro kan 
begeleiders helpen met het 
documenten van het werk en unieke 
projecten te maken afhankelijk van 
hun wensen.

• Deel en schakel tussen de monitor,
touch mat, webcam en downward-
facing camera — of bekijk ze
allemaal tegelijk — en scan en
vergroot makkelijk objecten met de
ingebouwde camera.

• Combineer real-world objecten met
digitale content voor een
dynamische blended-reality
leeromgeving.

• Neem gemakkelijk lesplannen op en
maak video's met de ingebouwde
camera's.

Makerspaces en 3D Scanning

Wanneer maken het nieuwe leren is, 
verander de bibliotheek dan in een 
makerspace, met de Sprout Pro als te 
ideale partner voor creativiteit en 
creatie. Het stelt een intuïtieve en 
visuele toegang tot STEAM onderwerpen 
in staat vanuit een maak-en-leer 
perspectief.

• Scan 3D objecten met de HP 3D 
Capture Stage (apart verkocht)
- Ontwerp in 3D met apps waaronder 

Autodesk® Print Studio en  
Autodesk® 123D® Sculpt+

• Combineer Sprout Pro met een 3D 
printer om de digitale wereld tot leven 
te brengen.

• Inspireer leren met een verzameling 
van apps voor wetenschap, 
ontwerpen en kunst, inclusief Stop 
Motion, Sketchbook en Video 
Capture. 

1Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is automatically updated, which is always 
enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See http://www.microsoft.com. 2Multi-Core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from 
use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering is not a measurement of higher performance. 3Adobe and Illustrator are either registered trademarks or 
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Adobe® Illustrator for Sprout requires the user to have an Adobe Creative Cloud Client license. 4Microsoft Office subscription required.  Requires either: Skype for Business installed from 
either an appropriate Microsoft Office 365 or standalone Microsoft Office 2016 version, or Lync 2013 installed as part of the appropriate Microsoft Office 2013 package. 5Free download from Marketplace. ©Copyright 2016 HP Development Company, L.P. The information contained herein is 
subject to change without notice. All other trademarks are the property of their respective owners. Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Autodesk, the Autodesk logo, Print Studio and 123D Sculpt+ 
are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

Leer meer op www.hp-sprout.nl
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