NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W EDUKACJI

OFERTA SPECJALNA
maj | czerwiec | lipiec 2018

Zawiera ofertę produktów objętych rządowym programem „Aktywna tablica”.

2

AKTYWNA TABLICA - MONITORY INTERAKTYWNE | 14 000 PLN

2x

Zestaw Monitor interaktywny 1
2x monitor interaktywny
Avtek TouchScreen 55 Pro4K

55"

2x komputer

Avtek OPS Pro4K Celeron

cena:
•
•
•
•

55"

14 000 PLN

•
•
•
•

2x

Zestaw Monitor interaktywny 3
2x monitor interaktywny

Avtek TouchScreen 65 Pro3

cena:
•
•
•
•

14 000 PLN

dwa ekonomiczne monitory o najbardziej uniwersalnej przekątnej
popularna rozdzielczość Full HD – idealna dla wielkości 65”
bogata funkcjonalność i oprogramowanie w zestawie
niezwykle smukła i wytrzymała obudowa

monitor interaktywny
Avtek TouchScreen 55 Pro4K
monitor interaktywny
Avtek TouchScreen 65 Pro4K

cena:

dwa najnowocześniejsze monitory interaktywne z komputerami
bardzo wysoka rozdzielczość (4K/UHD) pozwalająca wyświetlić materiał bogaty w detale
wydajny system operacyjny z możliwością instalowania aplikacji
pakiet oprogramowania w zestawie

65"
65"

2x

Zestaw Monitor interaktywny 2
55"

65"

14 000 PLN

dwa najnowocześniejsze monitory interaktywne
bardzo wysoka rozdzielczość (4K/UHD) pozwalająca wyświetlić materiał bogaty w detale
wydajny system operacyjny z możliwością instalowania aplikacji
pakiet oprogramowania w zestawie

Zestaw Monitor interaktywny 4
monitor interaktywny
Avtek TouchScreen 75 Pro4K
komputer
Avtek OPS Pro4K Celeron

cena:
•
•
•
•

14 000 PLN

najnowocześniejszy, imponująco duży monitor interaktywny z komputerem
bardzo wysoka rozdzielczość (4K/UHD) pozwalająca wyświetlić materiał bogaty w detale
wydajny system operacyjny z możliwością instalowania aplikacji
pakiet oprogramowania w zestawie

75"

3

AKTYWNA TABLICA - MONITORY INTERAKTYWNE | 17 500 PLN

3x

Zestaw Monitor interaktywny 5
3x monitor interaktywny

2x monitor interaktywny

55"

55"

Avtek TouchScreen 55 Pro4K

cena:
•
•
•
•

55"

17 500 PLN

•
•
•
•

2x

Zestaw Monitor interaktywny 7
65"
Avtek TouchScreen 65 Pro4K

cena:
•
•
•
•

17 500 PLN

dwa najnowocześniejsze monitory interaktywne o najbardziej uniwersalnej przekątnej
bardzo wysoka rozdzielczość (4K/UHD) pozwalająca wyświetlić materiał bogaty w detale
wydajny system operacyjny z możliwością instalowania aplikacji
pakiet oprogramowania w zestawie

65"

65"

Avtek TouchScreen 65 Pro3
2x komputer
Avtek OPS Pro4K Celeron

cena:

trzy najnowocześniejsze monitory interaktywne
bardzo wysoka rozdzielczość (4K/UHD) pozwalająca wyświetlić materiał bogaty w detale
wydajny system operacyjny z możliwością instalowania aplikacji
pakiet oprogramowania w zestawie

2x monitor interaktywny

2x

Zestaw Monitor interaktywny 6

65"

17 500 PLN

dwa najnowocześniejsze monitory interaktywne z komputerami
bardzo wysoka rozdzielczość (4K/UHD) pozwalająca wyświetlić materiał bogaty w detale
wydajny system operacyjny z możliwością instalowania aplikacji
pakiet oprogramowania w zestawie

2x

Zestaw Monitor interaktywny 8
monitor interaktywny
Avtek TouchScreen 55 Pro4K
monitor interaktywny
Avtek TouchScreen 75 Pro4K

cena:
•
•
•
•

75"
55"

17 500 PLN

dwa najnowocześniejsze monitory interaktywne
bardzo wysoka rozdzielczość (4K/UHD) pozwalająca wyświetlić materiał bogaty w detale
wydajny system operacyjny z możliwością instalowania aplikacji
pakiet oprogramowania w zestawie
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AKTYWNA TABLICA - ZESTAWY INTERAKTYWNE

Zestaw Tablica interaktywna 2
dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy

2x tablica interaktywna Avtek

2x
80"

Zestaw interaktywny 5
2x interaktywny projektor ultrakrótkoogniskowy
Vivitek D756USTi wraz z akcesoriami
(uchwyt ścienny, tablica projekcyjna)

2x
80"

TT-BOARD 80 Pro

2x projektor ultrakrótkoogniskowy
Epson EB-670 + uchwyt ścienny

cena:
•
•
•
•

14 000 PLN

•
•
•
•
•

zestawy do małych i średnich sal
niemal całkowita eliminacja cienia rzucanego przez osobę prowadzącą lekcje
ograniczenie ryzyka ekspozycji oczu na światło projektora
tablica z ceramiczną, suchościeralną powierzchnią

Zestaw Tablica interaktywna 3
2x tablica interaktywna
Qomo QWB379BW

2x projektor ultrakrótkoogniskowy
Epson EB-670 + uchwyt ścienny

cena:
•
•
•
•

cena:

14 000 PLN

zestawy do małych i średnich sal
niemal całkowita eliminacja cienia rzucanego przez osobę prowadzącą lekcje
ograniczenie ryzyka ekspozycji oczu na światło projektora
uniwersalna tablica renomowanej marki Qomo z 5-letnią gwarancją

2x
79"

14 000 PLN

zestawy do dużych i średnich sal
panoramiczny projektor o wysokiej rozdzielczości
funkcja interaktywna (interaktywne wskaźniki w zestawie)
wysoka jakość potwierdzona gwarancją dla szkół: 5 lat na projektor i 3 lata na lampę*
w zestawie tablica projekcyjna Avtek Board 82 - suchościeralna, magnetyczna, przystosowana do pracy z projektorem

Zestaw Tablica interaktywna 8
dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy

2x tablica interaktywna

Avtek TT-BOARD 100 Pro

2x
100"

2x projektor

ultrakrótkoogniskowy
Vivitek D757WT
+ uchwyt ścienny

cena:
•
•
•
•
•

17 500 PLN

zestawy panoramiczne do dużych sal
niemal całkowita eliminacja cienia rzucanego przez osobę prowadzącą lekcje
ograniczenie ryzyka ekspozycji oczu na światło projektora
wysoka jakość potwierdzona gwarancją dla szkół: 5 lat na projektor i 3 lata na lampę*
tablica z ceramiczną, suchościeralną powierzchnią

* Uzyskanie specjalnej gwarancji dla szkół wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu

55

ZESTAWY INTERAKTYWNE
dożywotnia gwarancja na powierzchnię!
80"

90"

w zestawie taniej o ponad 1750 zł
zestaw interaktywny

Avtek EDU

cena zestawu:

w zestawie taniej o ponad 500 zł
zestaw interaktywny

Avtek PANORAMA 90

4999 PLN

cena zestawu:

6299 PLN

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 PRO

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 90

przekątna robocza 80” | format 4:3 | obsługa 10 punktów dotyku | technologia podczerwieni
| porcelanowa powierzchnia tablicy Polivision e³ CeramicSteel z dożywotnią gwarancją | półka
interaktywna | oprogramowanie Avtek Interactive Suite w zestawie

przekątna robocza 90” | format 16:10 | obsługa 6 punktów dotyku | technologia podczerwieni
| uniwersalna powierzchnia: suchościeralna, magnetyczna i matowa | paski skrótów po dwóch
bokach tablicy | oprogramowanie Avtek Interactive Suite w zestawie

Projektor krótkoogniskowy XGA Vivitek DX881ST

Projektor krótkoogniskowy WXGA Vivitek DW282-ST

jasność 3300 ANSI lm | żywotność lampy do 7000 h w trybie Dynamic ECO |
wysoki kontrast 15 000:1 | duża liczba złączy, m. in. HDMI i 2x VGA

jasność 3200 ANSI lm | żywotność lampy do 10 000 h w trybie Dynamic ECO | wysoki kontrast
15 000:1 | duża liczba złączy, m. in. 2x HDMI i 2x VGA

Uchwyt do projektora Avtek WallMount NEXT 1200

Uchwyt do projektora Avtek WallMount NEXT 1200

Gwarancja dla sektora edukacyjnego**

Gwarancja dla sektora edukacyjnego***

** 5 lat na projektor oraz 3 lata na lampę (max. 2000 h pracy), uzyskanie specjalnej gwarancji dla szkół na projektory Vivitek
wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu

*** 2 lata na projektor / 1 rok na lampę (max. 1000 h pracy), 3 lata na tablicę interaktywną
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WIZUALIZERY

wizualizer

Aver U50/U70

cena:

wizualizer

999/1399 PLN

• częstotliwość odświeżania max. 30 / 60 klatek na
sekundę
• rozdzielczość:
Full HD (1920 x 1080) / 4K (UltraHD - 3840 x 2160)
• matryca 5 / 8 megapikseli
• 8 / 16-krotny zoom cyfrowy
• powiększony obszar skanowania (format A3)
• wbudowany mikrofon
• wbudowana lampa LED
• łatwa integracja z tablicami interaktywnymi
- oprogramowanie Sphere 2 w zestawie

polecan
e
na zajęc
ia
z przedm
iotów
przyrod
niczych
i ścisłyc
h

Wizualizer to następca tradycyjnego rzutnika pisma,
wyposażony jest w kamerę i dodatkowe oświetlenie.
Urządzenie umożliwia transmisję obrazu na żywo, a także
zapisanie go w postaci plików do ponownego odtworzenia.
Pozwala na pokazanie szczegółów i prezentację obrazu dla
większej liczby odbiorców jednocześnie.
Przy wykorzystaniu specjalnej przystawki (adaptera), wybrane
modele mogą współpracować z mikroskopem, dzięki czemu
doskonale sprawdzą się na zajęciach z chemii czy biologii.
Produkt dostępny w wersji stacjonarnej oraz przenośnej,
z wygodnym uchwytem.

Aver F17-8M
cena:

2199 PLN

•
•
•
•
•
•
•

rozdzielczość Full HD (1920 x 1080)
ponad 25-krotny zoom cyfrowy
matryca 8 megapikseli
wbudowana lampa LED
HDMI pass-through (wejście i wyjście)
wbudowany port USB oraz slot kart SD/HC
możliwość nanoszenia notatek bezpośrednio na
obraz po podłączeniu myszki do wizualizera
• 5 lat gwarancji

wizualizer

Aver PL50

cena:

4499 PLN

• urządzenie stacjonarne, wyposażone w regulowane
lampy LED oraz podświetlarkę (format A4)
• rozdzielczość Full HD (1920 x 1080)
• 16-krotny zoom optyczny
• 15-krotny zoom cyfrowy
• wbudowane narzędzia prezentacyjne, np.
wyróżnienie lub przysłonięcie części obrazu
• możliwość tworzenia notatek na wyświetlanym
obrazie bez potrzeby podłączania komputera, a także
zapisu materiału we wbudowanej pamięci, karcie
SDHC lub przenośnej pamięci USB
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PROJEKTORY

PROJEKTORY

Casio

Zalety technologii Laser&LED
w budżetowym wydaniu
Projektory serii V zostały zaprojektowane w taki sposób, by
spełnić podstawowe potrzeby związane z wyświetlaniem
dużego obrazu, jednocześnie pozwalając cieszyć się
wszystkimi zaletami nowoczesnej technologii Laser&LED.
Atutem urządzeń jest bardzo długa żywotność źródła
światła - gwarantowane 5 lat (do 10 000 godzin).

Jasność (ANSI lm)
Format
Rozdzielczość

XJ-V2

XJ-V110W
3500 ANSI lm

Jasność

4:3

16:10

Format

1024 x 768 (XGA)

1280 x 800 (WXGA)
HDMI / VGA

Żywotność źródła światła

3099 PLN

DX263-EDU

Rozdzielczość
Żywotność lampy

4569 PLN

Gwarancja: 3 lata na projektor i 5 lat na źródło światła (do 10 000 h)

Cena

DW265-EDU

4:3

16:10

16:9

1280 x 800 (WXGA)

1920 x 1080 (Full HD)

2099 PLN

PA503S

PA503X

Format
Rozdzielczość

2799 PLN

Gwarancja EDU*: 5 lat na projektor i 3 lata na lampę (do 2000 h)

Żywotność lampy
Cena

PA503W

3600 ANSI lm
4:3
800 x 600 (SVGA)

Złącza

2x HDMI / 2x VGA
5000 h (tryb normalny) / 7000 h (tryb Eco) / 10 000 h (tryb Dynamic Eco)

ViewSonic

Amerykański producent na nowo definiuje standard
podstawowego projektora, który sprawdzi się zarówno
jako urządzenie przenośne, jak i w stałej instalacji.
Wysoka jasność umożliwi pracę także w bardziej
nasłonecznionych
pomieszczeniach,
a
lampa
o wydłużonej żywotności (nawet do 15 000 godzin)
pozwoli ograniczyć koszty użytkowania.
Zestaw najpopularniejszych złączy daje możliwość
podłączenia różnego rodzaju urządzeń źródłowych.

Jasność

1024 x 768 (XGA)

1849 PLN

PROJEKTORY

DH268-EDU

3500 ANSI lm

Złącza

20 000 h

Vivitek

Najnowsze modele Vivitek to uzupełnienie podstawowej
serii projektorów polecanych dla szkół. Niewielkie
projektory sprawdzą się zarówno w stałych instalacjach,
jak również jako urządzenia przenośne.
Wysoka jasność, aż 3500 ANSI lm, wyznacza nowy
standard w kategorii podstawowej. Bogaty zestaw złączy
pozwoli na podłączenie wielu urządzeń.
Modele EDU objęte są rozszerzoną gwarancją dla szkół*
– 5 lat na projektor, 3 lata na lampę (do 2000 godzin).

3000 ANSI lm

Złącza
Cena

PROJEKTORY

16:10
1024 x 768 (XGA)

1280 x 800 (WXGA)

1x HDMI / 2x VGA
5000 h (tryb normalny) / 15 000 h (tryb SuperEco)

1299 PLN

1579 PLN

1649 PLN

Gwarancja: 2 lata na projektor i 1 rok na lampę (do 1000 h)

* Uzyskanie specjalnej gwarancji EDU dla szkół wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl/rejestracja w ciągu 30 dni od daty zakupu (standardowa gwarancja wynosi 2 lata na projektor i 1 rok na lampę)
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EDUKACJA STEAM - ELEKTRONIKA I PROGRAMOWANIE

STEM = Science + Technology + Engineering + Mathematics
STEAM = STEM + Art
STEAM to nowoczesne podejście, które poprzez połączenie nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki pozwala
dostosować metody nauczania do nowej rzeczywistości.
Pojęcie STEM powstało w USA, gdzie edukacja od lat opiera się na doświadczeniach i praktyce, nie tylko na teorii.
Wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi dydaktycznych pozwala na interdyscyplinarny rozwój dziecka,
poprzez kreatywną naukę i zabawę. W rezultacie, uczniowie mogą rozwiązywać przedstawione im problemy poprzez
doświadczenie, podejmują też współpracę i angażują się w proces twórczy. Rozszerzenie STEM o zajęcia plastyczne
i techniczne pomaga uczniom zrozumieć zasady projektowania.
Rosnąca automatyzacja współczesnego świata dyktuje nowe trendy na rynku pracy. Rozwój cyfryzacji i automatyzacji
widoczny jest nie tylko w branży IT, ale także w medycynie, bioinżynierii czy finansach. Edukacja STEM/STEAM jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie tego rynku.

Modele wykorzystujące wizualny język
programowania (Blockly/Scratch),
ujęty w nowej podstawie programowej,
w przystępny sposób umożliwiają
rozpoczęcie nauki programowania.

Klocki elektroniczne
littleBitsTM

Laboratoria Cyfrowe einsteinTM
Przenośne i łatwe w obsłudze narzędzie einsteinTM umożliwia przeprowadzanie doświadczeń nie tylko w szkolnej
ławce, ale także w terenie. Wyjście z klasy pomoże rozbudzić w uczniach ciekawość świata!

Roboty interaktywne
JIMU RobotTM

INTERAKTYWNE PRODUKTY STEAM,
KTÓRE UCZĄ POPRZEZ ZABAWĘ TO
EFEKTYWNY SPOSÓB NA WDROŻENIE
PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

Nowoczesne produkty STEAM stają się alternatywą
dla tradycyjnego nauczania. Klocki elektroniczne
oraz roboty interaktywne sprawią, że lekcja stanie się
wspaniałą przygodą! Zestawy pomogą przeprowadzić
uczniów przez proces budowy różnych robotów
i konstrukcji. Pomogą uczyć kodowania, a także
sterowania utworzonymi modelami.
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EDUKACJA STEAM - ELEKTRONIKA I PROGRAMOWANIE
201 7

JIMU KARBOT
Cena zestawu:

599 PLN

JIMU TANKBOT
Cena zestawu:

699 PLN

Zestaw pozwala na zbudowanie jednej z 3 propozycji:
samochodu, trójkołowca lub robota podążającego
zaprogramowaną trasą, a także nieskończonej liczby
własnych pomysłów. Czujnik podczerwieni umożliwia
interakcję z otoczeniem.

Czujnik podczerwieni pozwala TankBotowi reagować
na otoczenie, unikać przeszkód na drodze, a także
przenosić przedmioty. W aplikacji dostępnych jest
kilka przykładowych, zaprogramowanych zachowań
robota, które można modyfikować.

• 3 silniczki
• 293 klocki
• czujnik podczerwieni

• 6 silniczków
• 190 klocków
• czujnik podczerwieni

Czy robotyka to na pewno dobry kierunek?

Adam Jurkiewicz
członek grupy Superbelfrzy RP,
trener i edukator umiejętności ICT.

Dzisiaj już nikt nie zastanawia się,
czy warto mieć prawo jazdy - po
prostu niemal każdy je posiada.
Wydaje mi się, że w przyszłości będzie
podobnie w kwestii programowania.
Będzie nam towarzyszyć ogromna
liczba robotów i urządzeń Internetu
Rzeczy, z którymi nasze dzieci będą
obchodziły się z taką łatwością, jak
my dzisiaj z kierownicą samochodu.
Powinniśmy nauczyć się żyć
w środowisku programowalnych
urządzeń, a co ważniejsze - musimy
do tego przygotować nasze dzieci.

JIMU ASTROBOT
Cena zestawu:

899 PLN

Pierwszy robot Jimu, który potrafi wyrażać emocje. Można wejść z nim
w interakcję lub nauczyć go nowych sztuczek. Specjalna wersja aplikacji
pozwala na wykonywanie misji i poznanie dodatkowych możliwości
programowania w języku Scratch.
•
•
•
•

5 silniczków
371 klocków
czujnik podczerwieni
głośnik Bluetooth™

• diody LED
• misje specjalne do wykonania w aplikacji
• instrukcja złożenia 3 modeli

GOTOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Interaktywne klocki do nauki programowania przez zabawę

Wybrane zestawy posiadają opracowane scenariusze zajęć
lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

Z każdego zestawu można zbudować kilka sugerowanych przez producenta modeli,
a także realizować własne, nowatorskie pomysły. Każde dziecko może samo zbudować
swojego robota i go zaprogramować!

Zajęcia programowania z robotami Jimu znakomicie wpisują
się w wytyczne dotyczące lekcji informatyki w szkołach
podstawowych.

Animowana instrukcja 3D dostępna
jest w bezpłatnej aplikacji na tablet lub
smartfon z systemem Android lub iOS.
Aplikacja pozwala także na sterowanie
robotem i zaprogramowanie go w
języku Blockly (Scratch).

więcej zestawów oraz informacji na temat robotów JIMU na stronach www.multimediawszkole.pl oraz www.jimurobot.pl
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Rule Your Room Kit
201 7

Jak wyglądałaby dzisiejsza rzeczywistość bez telefonu,
komputera czy samochodu? Jak wyglądałoby życie bez
wynalazków?
Rewolucja przemysłowa z XVIII wieku, dzięki odważnym
i nowatorskim pomysłom, zapoczątkowała proces zmian
technologicznych i stała się symbolem rozwoju w nowym
świecie. Nowoczesne rozwiązania w edukacji STEAM to szansa
na kolejną rewolucję.

Dzięki littleBitsTM każde dziecko może
zostać wynalazcą!

Cena: 549 PLN
Zestaw Rule Your Room Kit umożliwia zmianę dowolnego przedmiotu
w niesamowity, interaktywny wynalazek! Sprawi na przykład, że zwykła świnka
skarbonka wyśle wiadomość, gdy tylko ktoś ruszy ją z miejsca!

Internet Rzeczy: cloudBit Kit
Cena: 679 PLN
Zestaw cloudBit Kit pozwala na podłączenie niemal każdego przedmiotu do
internetu, a następnie sterowanie nim na odległość. Może to być urządzenie
służące do karmienia zwierzaka, kiedy jest się z dala od domu, bądź
też dzwonek do drzwi, który poinformuje przez SMS, że ktoś nadchodzi.
Wystarczy uruchomić swoją wyobraźnię - możliwości są nieskończone.

Z littleBitsTM dzieci uczą się, jak stać się kimś więcej niż tylko
użytkownikiem technologii. One stają się wynalazcami!

Code Kit

Z littleBitsTM każde dziecko może uruchomić wyobraźnię
i zbudować swój własny wynalazek! Może to być zdalnie
sterowany samochód, dzwonek do drzwi, a nawet instrument
muzyczny! Elektroniczne klocki wspierają rozwój kreatywności
i umiejętności technicznych uczniów na całym świecie.

Cena: 1799 PLN
Code Kit pozwala na zbudowanie prostej gry i zaprogramowanie jej w języku
Scratch przy pomocy bezpłatnej aplikacji littleBits. Zestaw zawiera 16 bitów i 30
dodatkowych części, w tym matrycę LED.

littleBitsTM to jedna z najbardziej przystępnych metod wdrażania
edukacji STEAM. Bity bardzo łatwo łączą się ze sobą dzięki
magnesom, a czytelna kolorystyka pomaga w odnalezieniu
właściwej funkcji (np. czujników, świateł, łączności internetowej).

STEAM Student Set
Cena: 1599 PLN

Produkt wielokrotnie nagradzany i doceniany
przez niezależne organizacje, czasopisma
i portale. Nawiązuje do podstawy programowej.

STEAM Student Set wprowadzi uczniów w świat elektroniki oraz zmobilizuje
ich do tworzenia własnych, oryginalnych wynalazków. Zawiera aż 19 bitów
i 38 dodatkowych części, a także przewodnik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń
dla uczniów oraz 72-stronicowy przewodnik dla wynalazców.*
*materiały do pobrania w wersji elektronicznej
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Tablet+ 2

cena:

2599 PLN

• klasyczny tablet z systemem Android i wbudowanym dodatkowo
laboratorium naukowym
• ekran dotykowy o przekątnej 8,9’’ i rozdzielczości 1200x800
• 16 Gb pamięci wewnętrznej
• 2 kamery (z przodu i z tyłu urządzenia)
• 10 wbudowanych czujników: światła, UV, tętna, temperatury,
wilgotności, ciśnienia, natężenia dźwięku, barometr, GPS, mikrofon
• możliwość podłączenia 4 dodatkowych czujników (8 przy
zastosowaniu einstein Splitter)
• bezpłatne oprogramowanie MiLab oraz Acitivity Maker

W naszych materiałach dla nauczycieli znajdują się instrukcje doświadczeń, zagadnienia
oraz treści merytoryczne nawiązujące do podstawy programowej.
PRZEDMIOT

CZUJNIKI

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA*

CENA

CHEMIA

pH, ciśnienia (150-1150 mbar), temperatury
(-40 do 140 oC), termopary (0 do 1200 oC)

•
•
•
•

1399 PLN

FIZYKA+

napięcia +/- 25V, natężenia +/- 2,5A, ładunku
elektrycznego, siłomierz, dalmierz

• opór przewodów
• prawo Hooke’a
• ciepło właściwe

2299 PLN

BIOLOGIA+

2x temperatury (-40 do 140 oC), 2x ciśnienia
(150 do 1150 mbar), wilgotności, pH,
kolorymetr

• fermentacja alkoholowa przy udziale drożdży
• wpływ światła na tempo fotosyntezy

2799 PLN

PRZEDMIOTY
ŚCISŁE

temperatury (-40 do 140 oC), 2x ciśnienia (150
do 1150 mbar), pH, napięcia +/- 25V, natężenia
+/- 2,5A, siłomierz, dalmierz

Zestaw 8 czujników, który umożliwia wykonanie
ponad 50% wszystkich doświadczeń znajdujących się
w podręcznikach do chemii, biologii oraz fizyki

3299 PLN

Laboratorium można rozbudować o ponad 50 czujników zewnętrznych (od podstawowych po bardzo zaawansowane).

LabMate+

cena:

1399 PLN

• 6 wbudowanych czujników: światła, UV, tętna, temperatury,
wilgotności, ciśnienia
• możliwość podłączenia 4 dodatkowych czujników (8 przy
zastosowaniu einstein Splitter)
• współpraca z dowolnym komputerem lub tabletem poprzez łącze
Bluetooth lub port microUSB
• możliwość zapisu i analizy danych w bezpłatnej aplikacji lub
w programie komputerowym MiLab
• wygodne prowadzenie 24-godzinnych doświadczeń bez
konieczności doładowywania baterii

reakcja HCL + NaOH
rozpuszczanie NaOH w wodzie
prawo Hessa
wartość energetyczna paliw

*Przykładowe doświadczenia z podręczników
einsteinTM, które można wykonać przy
zastosowaniu czujników z zestawów.

Walizka GRATIS

do każdego zestawu czujników

Więcej propozycji doświadczeń w
naszych podręcznikach oraz materiałach
elektronicznych do pobrania na stronie
www.multimediawszkole.pl

Samodzielne przeprowadzenie doświadczeń oraz ich analiza to najefektywniejszy, a zarazem
najbardziej atrakcyjny dla uczniów sposób nauczania. Laboratoria cyfrowe einsteinTM umożliwią
przeprowadzanie doświadczeń zarówno w klasie, jak i w terenie, w łatwy i przystępny sposób.
Platforma einsteinTM to:
• gotowe podręczniki dla nauczycieli zawierające ponad sto przykładowych eksperymentów i zadań,
• profesjonalne urządzenia do przeprowadzania doświadczeń,
• darmowe oprogramowanie w języku polskim.
więcej produktów na www.multimediawszkole.pl

DOWIEDZ SIĘ WSZYSTKIEGO O PROGRAMIE RZĄDOWYM "AKTYWNA TABLICA"
na stronie www.multimediawszkole.pl/aktywnatablica

Rządowy program dla szkół podstawowych „Aktywna tablica”
„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu każda szkoła
podstawowa w Polsce może zakupić:

Sprawdź, czy

Twoja szkoła
spełnia wymagania programu:
posiada

dostęp do internetu

• tablicę interaktywną

na poziomie co najmniej
30 Mb/s...

• monitor interaktywny
• projektor

... na każdą wnioskowaną 		
tablicę lub monitor
interaktywny przypada:

• nagłośnienie

- jeden laptop

W 2017 r. z rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna
tablica” skorzystało 5528 szkół podstawowych, które otrzymały łącznie
ponad 76 mln zł dofinansowania. W 2018 rząd planuje doposażyć do
4999 szkół podstawowych.

Na stronie www.multimediawszkole.pl/aktywnatablica
w wygodny sposób można dobrać sprzęt spełniający
wymagania programowe.

(z systemem operacyjnym,
pakietem biurowym,
antywirusem i blokadą
przed dostępem do treści
niepożądanych),

- router,...

Ponadto na stronie można znaleźć:
• aktualne informacje dotyczące realizacji programu,
• wzory wniosków i sprawozdań,
• przykładowe zestawy nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
• kreator wniosków wraz z doborem sprzętu.

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU AKTYWNA TABLICA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 728 430 633

...co najmniej jedną

salę lekcyjną
z dostępem do internetu,
przystosowaną do funkcjonowania
tablicy interaktywnej lub monitora...
...oraz punkt dostępowy
dla uczniów korzystających
z internetu w ramach zajęć
pozalekcyjnych oraz w czasie
wolnym od nauki

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.
Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające podatek VAT (23% lub 0% w zależności od produktu objętego odpowiednią stawką)
i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walutowego.
Wszystkie znajdujące się w broszurze znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

Oferta ważna od 01.05.2018 r. do 31.07.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

gdzie kupić?
lub znajdź naszego partnera na www.multimediawszkole.pl

