NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE
W EDUKACJI
OFERTA SPECJALNA
luty - kwiecień 2019

Zawiera ofertę produktów
objętych rządowym programem
„Aktywna tablica”
oraz dofinansowaniem
do laboratoriów szkolnych.

2

Aktywna tablica - program dofinasowania

Rządowy program
dla szkół podstawowych
„Aktywna tablica”
„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019.

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

W ramach programu każda szkoła podstawowa w Polsce
może zakupić:

Sprawdź, czy
Twoja szkoła

spełnia wymagania programu:
posiada dostęp do internetu
na poziomie co najmniej 30 Mb/s
lub zadeklaruje uzyskanie go
do końca 2019 r.
na każdą wnioskowaną tablicę
lub monitor interaktywny przypada:

• tablicę interaktywną
• monitor interaktywny
• projektor
• nagłośnienie

- jeden laptop
(z systemem operacyjnym, pakietem
biurowym, antywirusem i blokadą
przed dostępem do treści niepożądanych),
- router,...

W latach 2017 - 2018 z programu skorzystało ponad
9000 szkół, które otrzymały łącznie ponad 128 mln
dofinansowania.
W 2019 r. rząd planuje doposażyć do 4999 szkół
podstawowych.

...co najmniej jedną salę lekcyjną
z dostępem do internetu, przystosowaną
do funkcjonowania tablicy interaktywnej
lub monitora...

Więcej o programie rządowym
„Aktywna tablica” na stronie

...oraz punkt dostępowy dla uczniów
korzystających z internetu
w ramach zajęć pozalekcyjnych
oraz w czasie wolnym od nauki.

www.multimediawszkole.pl/aktywnatablica

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

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU AKTYWNA TABLICA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 728 430 633

Laboratoria przyrodnicze - program dofinansowania

Laboratoria przyrodnicze
program dofinansowania
W maju 2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło
czteroletni program wsparcia finansowego dla szkół
podstawowych na zakup wyposażenia do pracowni
przyrodniczych. Do wykorzystania 240 mln zł!

Pełną ofertę urządzeń dostępnych w ramach dofinansowania
można znaleźć na stronie:
www.multimediawszkole.pl/laboratoriaszkolne

Samorządy mogą wnioskować o środki na zakupienie
pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych:
• biologia
• geografia
• chemia
• fizyka

Skorzystaj z państwowego programu
wsparcia finansowego
i stwórz nowoczesną pracownię przyrodniczą
w Twojej szkole podstawowej!
Aktualne informacje dotyczące realizacji
programu, wnioski i harmonogram na stronie:
www.multimediawszkole.pl/laboratoriaszkolne

Więcej informacji o laboratoriach cyfrowych na stronie:
www.szkolnelaboratorium.pl
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Monitory interaktywne

Najpopularniejsze w Polsce monitory interaktywne Avtek

65"
65"

65"
55"

2×

3×

2×

2×

zestaw
„Monitor interaktywny 2”

zestaw
„Monitor interaktywny 5”

zestaw
„Monitor interaktywny 6”

zestaw
„Monitor interaktywny 7”

2× monitor interaktywny
Avtek TouchScreen 5 Lite 65

3× monitor interaktywny
Avtek TouchScreen 5 Lite 55

2× monitor interaktywny
Avtek TouchScreen 5 Lite 65
2× komputer
Avtek OPS 4K i3

2× monitor interaktywny
Avtek TouchScreen 5 Connect 65

cena:

14 000 PLN

• dwa nowoczesne monitory interaktywne
• wysoka rozdzielczość (UHD) pozwalająca wyświetlić materiał
bogaty w detale
• system operacyjny Android 7.0 z możliwością instalowania
aplikacji
• moduł wi-fi do łączenia się z Internetem
• pakiet oprogramowania

cena:

17 500 PLN

• trzy nowoczesne monitory interaktywne
• wysoka rozdzielczość (UHD) pozwalająca wyświetlić materiał
bogaty w detale
• system operacyjny Android 7.0 z możliwością instalowania
aplikacji
• moduł wi-fi do łączenia się z Internetem
• pakiet oprogramowania

cena:

17 500 PLN

• dwa nowoczesne monitory interaktywne z komputerami OPS
• wysoka rozdzielczość (UHD) pozwalająca wyświetlić materiał
bogaty w detale
• system operacyjny Android 7.0 z możliwością instalowania
aplikacji
• moduł wi-fi do łączenia się z Internetem
• pakiet oprogramowania

cena:

17 500 PLN

• dwa najbardziej zaawansowane technologicznie monitory
interaktywne
• wysoka rozdzielczość (UHD) pozwalająca wyświetlić materiał
bogaty w detale
• możliwość instalowania aplikacji oraz tryb współpracy dla
dwóch osób (używanie dwóch kolorów jednocześnie)
• funkcja prowadzenia bezprzewodowych prezentacji i pokazów
• pakiet oprogramowania

Monitory interaktywne Avtek

Inspirujące nauczanie
Monitor interaktywny Avtek TouchScreen to doskonałe
rozwiązanie dla edukacji, które wspiera proces
nowoczesnego kształcenia
Pełne zaangażowanie
Nowoczesne technologie zwiększają zaangażowanie uczniów w
zajęcia, motywują do wzmożonego wysiłku i rozwijają kreatywność.

Present | Teach | Inspire
PROPONOWANE AKCESORIA:

Współdziałanie i praca grupowa
Ekran monitora rozpoznaje aż 20 punktów dotyku, a zainstalowane
oprogramowanie wraz z pisakami pozwala na używanie dwóch
kolorów pisaka jednocześnie!
Oszczędność czasu
Monitor interaktywny to idealne narzędzie do wyświetlania treści
w różnych formatach (obrazy, dźwięki, wideo, tekst) na których
można nanosić notatki, a później szybko i wygodnie przesłać
uczniom mailowo, udostępnić w chmurze lub wydrukować.

Komputer OPS

Wielkość dopasowana do potrzeb
TouchScreen dostępny w rozmiarach: 55”, 65”, 75” i 86”,
dzięki czemu znajdzie zastosowanie w każdej sali lekcyjnej,
bibliotece czy świetlicy.

Interaktywny pisak

Przydatne narzędzia zawsze pod ręką
Pakiet użytecznych aplikacji takich jak Lupa, Stoper czy Głosowanie
podnosi atrakcyjność prowadzonych zajęć.
Przyjazny w obsłudze
Wystarczy włączyć i wszystko staje się jasne!
Prosty, dotykowy interfejs monitora sprawia, że odnajdzie się
w nim każdy użytkownik.

Avtek TouchScreen to nie tylko sprzęt – to również pakiet
oprogramowania dla edukacji, w skład którego wchodzą
aplikacje ułatwiające prowadzenie zajęć, nagrywanie
prezentacji, a nawet zarządzanie monitorami w szkole.

Statyw mobilny Avtek

www.avtek.pl
facebook.com/AvtekPolska
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Aktywna Tablica zestawy interaktywne
Dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy

Dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy

79"

80"

2×

90"

2×

90"

2×

2×

zestaw
„Tablica interaktywna 2”

zestaw
„Tablica interaktywna 3”

zestaw
„Tablica interaktywna 8”

zestaw
„Tablica interaktywna 9”

2× tablica interaktywna
Avtek TT-BOARD 80 Pro
2× projektor ultrakrótkoogniskowy
Epson EB-680 + uchwyt ścienny

2× tablica interaktywna
Qomo QWB379BW
2× projektor ultrakrótkoogniskowy
Epson EB-680 + uchwyt ścienny

2× tablica interaktywna
Avtek TT-BOARD 90
2× projektor ultrakrótkoogniskowy
Vivitek D757WT + uchwyt ścienny

2× tablica interaktywna
Avtek TT-BOARD 90 PRO
2× projektor ultrakrótkoogniskowy
Epson EB-685W + uchwyt ścienny

cena:

14 000 PLN

• zestawy do małych i średnich sal
• niemal całkowita eliminacja cienia rzucanego przez osobę
prowadzącą lekcje
• tablica z ceramiczną, suchościeralną powierzchnią
• projektor w technologii 3LCD o długiej żywotności lampy
(do 10 000 h)
• 5 lat gwarancji na projektor i 5 lat gwarancji na lampę
(do 1000 h)
• 3 lata gwarancji na tablicę*

cena:

14 000 PLN

• zestawy do małych i średnich sal
• niemal całkowita eliminacja cienia rzucanego przez osobę
prowadzącą lekcje
• uniwersalna tablica renomowanej marki Qomo
• projektor w technologii 3LCD o długiej żywotności lampy
(do 10 000 h)
• 5 lat gwarancji na projektor i 5 lat gwarancji na lampę
(do 1000 h)
• 5 lat gwarancji na tablicę**

cena:

14 000 PLN

• zestawy do dużych sal
• ultrakrótkoogniskowy projektor w panoramiczym formacie 16:10
• wysoka jakość potwierdzona gwarancją dla szkół:
5 lat na projektor i 3 lata na lampę***
• ekonomiczna tablica z 3-letnią gwarancją*, aluminiową ramą
i paskami skrótów

* 3-letnia gwarancja na tablicę obowiązuje po zarejestrowaniu pod adresem www.avtek.pl/warranty.
** 5-letnia gwarancja na tablicę obowiązuje po zarejestrowaniu pod adresem www.multimediawszkole.pl.
*** uzyskanie specjalnej gwarancji dla szkół na projektory Vivitek wymaga rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl w terminie 30 dni od daty zakupu.

cena:

17 500 PLN

• zestawy panoramiczne do dużych sal
• niemal całkowita eliminacja cienia rzucanego przez osobę
prowadzącą lekcje
• tablica z ceramiczną, suchościeralną powierzchnią
• wysokiej klasy projektor w technologii 3LCD o długiej
żywotności lampy (do 10 000 h)
• 5 lat gwarancji na projektor i 5 lat gwarancji na lampę
(do 1000 h)
• 3 lata gwarancji na tablicę*

zestawy interaktywne

80"

79"

Dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy

W zestawie taniej o ponad 700 PLN

zestaw interaktywny
Avtek EDU

zestaw interaktywny
Qomo Standard

cena:

5649 PLN

cena:

5999 PLN

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 PRO

Tablica interaktywna Qomo QWB379BW

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 79” • format 4:3 • obsługa 10 punktów dotyku za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika • technologia
podczerwieni • uniwersalna powierzchnia: suchościeralna, magnetyczna i matowa, która idealnie nadaje się do wyświetlania
obrazu • półka interaktywna

Projektor krótkoogniskowy XGA Vivitek DX881ST

Projektor krótkoogniskowy XGA Vivitek DX881ST

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 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

Uchwyt do projektora Avtek WallMount 1200 NEXT
Gwarancja dla sektora edukacyjnego*

Uchwyt do projektora Avtek WallMount 1200 NEXT
Gwarancja dla sektora edukacyjnego*

2 lata na tablicę z możliwością rozszerzenia do 3 lat, 5 lat na projektor oraz 3 lata na lampę (max. 2000 h pracy)

5 lat na tablicę, 5 lat na projektor oraz 3 lata na lampę (max. 2000 h pracy)

* 3-letnia gwarancja na tablicę Avtek obowiązuje po zarejestrowaniu pod adresem www.avtek.pl/warranty, 5-letnia gwarancja na tablicę Qomo obowiązuje po zarejestrowaniu pod adresem www.multimediawszkole.pl,
uzyskanie specjalnej gwarancji dla szkół na projektory Vivitek wymaga rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl w terminie 30 dni od daty zakupu.
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Projektory
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Technologia 3LCD w Twojej szkole

projektory
EPSON

projektory
Vivitek

projektory
ViewSonic

Wysoka jasność pozwoli na uzyskanie dużego (do 300")
i wyraźnego obrazu nawet w jasnych pomieszczeniach.
Duża liczba złączy umożliwi jednoczesne podłączenie kilku
urządzeń i szybką zmianę treści, a funkcja podzielonego
ekranu na wyświetlanie dwóch źródeł obok siebie.
Gwarancja: 3 lata na projektor i 3 lata na lampę (do 1000 h).

Niewielkie projektory sprawdzą się zarówno jako urządzenia
przenośne, jak i w stałej instalacji.
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 h).

Projektory ViewSonic sprawdzą się zarówno jako urządzenia
przenośne, jak i w stałej instalacji.
Wysoka jasność umożliwi pracę także w bardziej
nasłonecznionych pomieszczeniach, a lampa o wydłużonej
żywotności (nawet do 15 000 h) pozwoli ograniczyć koszty
użytkowania.
Zestaw najpopularniejszych złączy daje możliwość podłączenia
różnego rodzaju urządzeń źródłowych.

EB-970
Jasność

EB-980W

4000 ANSI lm

Format

EB-990U
Jasność

16:10

Format

4:3

Rozdzielczość

1024×768 (XGA)

Złącza

1280×800 (WXGA)

Cena

3499 PLN

3599 PLN

Sufitowy uchwyt do projektorów z regulowanym wysięgnikiem

89 PLN

Rozdzielczość

4299 PLN

Żywotność lampy
Cena

DW265-EDU

4:3

16:10

16:9

1280×800 (WXGA)

1920×1080 (Full HD)

2× HDMI / 2× VGA

2099 PLN

4:3

Format
Rozdzielczość

800×600 (SVGA)

2799 PLN

Żywotność lampy
Cena

Uchwyt do projektora
ProMount Direct

Sufitowy uchwyt pozwalający na bardzo elastyczne ustawienie ramion.
Pasuje do niemal każdego projektora o wadze do 15 kg.

129 PLN

* uzyskanie specjalnej gwarancji EDU dla szkół wymaga rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl/rejestracja w terminie 30 dni od daty zakupu (standardowa gwarancja wynosi 2 lata na projektor i 1 rok na lampę).

PA503W
16:9

1024×768 (XGA)

1280×800 (WXGA)

1× HDMI / 2× VGA

Złącza

5000 h (tryb normalny) / 7000 h (tryb Eco) / 10 000 h (tryb Dynamic Eco)

cena:

PA503X
3600 ANSI lm

Jasność

1024×768 (XGA)

1849 PLN

PA503S

DH268-EDU

3500 ANSI lm

Złącza

6000 h (tryb normalny) / 12 000 h (tryb oszczędny)

Uchwyt do projektora
EasyMount
cena:

1920×1200 (WUXGA)

2× HDMI / 2× VGA / RJ45

Żywotność lampy

DX263-EDU

3800 ANSI lm

5000 h (tryb normalny) / 15 000 h (tryb SuperEco)

1299 PLN

1499 PLN

1649 PLN

Ekrany do projektorów

Elektryczne ekrany ścienne
Avtek Video / Cinema / Business Electric

Ekrany ścienne
Avtek Video / Cinema / Business

Ekrany przenośne
Avtek Tripod Standard 150 / 175 / 200

Wygodne rozwijanie sterowane zarówno bezprzewodowo
(pilot) jak i przewodowo (naścienny przełącznik).
Wzmocniona obudowa.

Ekrany projekcyjne zapewniają wysoką jakość obrazu
w salach lekcyjnych. Ekran może być zainstalowany nad tablicą
i rozwijany tylko na czas projekcji. Dzięki temu treści mogą
być prezentowane w centralnym miejscu, na odpowiedniej
wysokości.
Czarne ramki zwiększają kontrast obrazu.

Maksymalna proporcja obrazu 1:1 (możliwe uzyskanie innych
proporcji poprzez niepełne wysunięcie ekranu).
W ofercie dostępne również pokrowce do przechowywania
i przenoszenia.

Video Electric

Cinema Electric

Business Electric

4:3

16:10

16:9

Format
Szerokość całkowita
Przekątna obrazu
Cena

200 cm

240 cm

200 cm

240 cm

200 cm

240 cm

96"

115"

86"

104"

90"

109"

1199 PLN 1319 PLN 1199 PLN 1319 PLN 1199 PLN 1319 PLN

Torba do projektora
Avtek Bag+

Uniwersalna, doskonała do przenoszenia i przechowywania sprzętu. Ścianki wzmocnione
pianką chronią sprzęt przed przypadkowymi uszkodzeniami.

cena:

99 PLN

Video

Cinema

Business

4:3

16:10

16:9

Format
Szerokość całkowita
Przekątna obrazu
Cena

Standard 150
Format

200 cm

240 cm

200 cm

240 cm

200 cm

240 cm

96"

113"

90"

107"

88"

104"

299 PLN 469 PLN 349 PLN 529 PLN 349 PLN 529 PLN

Szerokość całkowita
Przekątna obrazu
Cena

cena:

145 PLN / 159 PLN

Standard 200

1:1
150 cm

175 cm

86"

97"

249 PLN

Pokrowce
Avtek Screen Cover 195 cm / 215 cm
Uniwersalne pokrowce na ekrany projekcyjne.
Produkowane w Polsce.

Standard 175

279 PLN

200 cm
111"

369 PLN
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10 Wizualizery

Wizualizery
Wizualizer to następca tradycyjnego rzutnika
pisma, wyposażony 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.
Wizualizery dostępne w wersji stacjonarnej
oraz przenośnej z wygodnym uchwytem.

Oprogramowanie dołączane do wizualizerów:

Teraz przy zakupie wizualizera DC 125
otrzymasz gratis adapter do mikroskopu*!

Lumens DC125
+ adapter do mikroskopu

Aver U50/U70+

cena:

cena:

1299 PLN

• Autofocus
• Częstotliwość odświeżania 30 FPS
• 8-krotny zoom cyfrowy
• Rozdzielczość full hd (1920×1080)
• Obszar skanowania 420×325 mm
• Wbudowana lampa led
• Wysokiej klasy przetwornik CMOS
• Plug and Play (współpraca z komputerem bez sterowników)

* mikroskop przedstawiony na zdjęciu nie jest elementem oferty

999 PLN / 1399 PLN

• Częstotliwość odświeżania max 30/60 FPS
• Rozdzielczość full HD (1920×1080)/45 (UltraHD 3840×2160)
• Matryca 5/12 mpx
• 8/16-krotny zoom cyfrowy
• Powiększony obszar skanowania (format a3)
• Wbudowany mikrofon
• Wbudowana lampa LED
• Łatwa integracja z tabicami interaktywnymi –
oprogramowanie sphere 2 w zestawie

Aver F17-8m
cena:

2199 PLN

• Rozdzielczość full hd (1920×1080)
• Ponad 25-kronty zoom cyfrowy
• Martyca 8 megapikseli
• Wbudowana lampa LED
• HDMI pass-through (wejście i wyjście)
• Wbudowany port USB oraz slot kart SD/HC
• Możliwość nanoszenia notatek bezpośrednio
po podłączeniu myszki do wizualizera
• 5 lat gwarancji

Ladibug 3.0
Lumens

Sphere2
Aver

Pełna oferta wizualizerów marki Lumens
oraz Aver dostępna na stronie
www.multimediawszkole.pl/wizualizery
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STEAM

Science
Technology
Engineering
Arts
Mathematics
STEAM to nowoczesne podejście, które
poprzez połączenie nauki, technologii,
inżynierii, sztuki i matematyki pozwala
dostosować metody nauczania do nowej
rzeczywistości.
Pojęcie STEAM 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 STEAM o zajęcia plastyczne
i techniczne pomaga uczniom zrozumieć
zasady projektowania.

Cyfrowe
laboratoria szkolne

Interaktywne klocki
do nauki programowania
poprzez zabawę

Elektroniczne klocki
do tworzenia wynalazków

12 STEAM - einstein™

Jak wyposażyć swoją pracownię einstein™?

KROK 1

Wybierz urządzene do zbierania danych:

Tablet+ 2
cena:

2599 PLN

Jedyne takie urządzenie w Polsce!

Laboratoria einstein™ to nowoczesna
platforma edukacyjna składająca się
z prostych w obsłudze urządzeń do
zbierania danych, intuicyjnych aplikacji oraz
dużej liczby czujników. Za pomocą tych
narzędzi uczniowie mogą badać zjawiska
przyrodnicze, np.: stężenie dwutlenku węgla,
pole magnetyczne, elektrostatyka oraz
obserwować wykresy i zmiany odczytów
w czasie rzeczywistym. Z laboratoriów
cyfrowych einstein™ można korzystać
zarówno w szkolnej klasie, jak i w terenie.

Cyfrowe
laboratoria szkolne

Nasza nowoczesna platforma edukacyjna
daje nauczycielom nowe możliwości
i inspiruje uczniów, zamieniając zajęcia
z przedmiotów ścisłych we wciągającą
przygodę z nauką. Łączy rozbudzające
ciekawość eksperymenty z interaktywnymi
ćwiczeniami multimedialnymi i przyjaznymi
dla użytkownika aplikacjami analitycznymi,
działającymi na dowolnym tablecie
i komputerze.

• w pełni funkcjonalny tablet android z wbudowanym
laboratorium naukowym
• zawiera 10 wbudowanych czujników używanych
w większości programów nauczania fizyki, chemii i biologii
• umożliwia jednoczesne połączenie nawet 8* spośród
prawie 50 dostępnych czujników zewnętrznych
• zaprojektowany z uwzględnieniem innowacyjnych
programów nauczania

10 wbudowanych czujników

ultrafiolet • światło • temperatura • tętno • wilgotność
akcelerometr • GPS/lokalizacja • mikrofon • dźwięk
ciśnienie atmosferyczne

LabMate+
cena:

1399 PLN

Dla szkół wyposażonych
w komputery lub tablety!
• zawiera 6 wbudowanych czujników, często używanych
w większości programów nauczania fizyki, chemii i biologii
• oferuje możliwość podłączenia nawet 8* czujników
zewnętrznych jednocześnie
• komunikuje się z dowolnym tabletem i komputerem
przez łącze Bluetooth lub port Micro-USB
• ma wytrzymałą obudowę
• umożliwia prowadzenie 24-godzinnych eksperymentów
bez konieczności doładowywania baterii

Więcej informacji o laboratoriach cyfrowych na stronie:
www.szkolnelaboratorium.pl
* przy zastosowaniu opcjonalnego rozdzielacza

6 wbudowanych czujników

tętno • temperatura • wilgotność
ciśnienienie • ultrafiolet • światło
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KROK 2

KROK 3

Wybierz swój zestaw czujników:

Chemia
cena:

1599 PLN

Czujniki wchodzące w skład zestawu:
• pH
• ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• temperatury (-40°C do 140°C)
• termopary (0°C do 1200°C)
Przykładowe doświadczenia*:
• wartość energetyczna paliw
• rozpuszczanie NaOH w wodzie

Biologia +
cena:

3099 PLN

Czujniki wchodzące w skład zestawu:
• 2x temperatury (-40°C do 140°C)
• 2x ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• wilgotności
• pH
• kolorymetr
Przykładowe doświadczenia*:
• wpływ światła na tempo fotosyntezy
• fermentacja alkoholowa przy udziale
drożdży

Dobierz podręcznik:

Fizyka +
cena:

2559 PLN

Czujniki wchodzące w skład zestawu:
• napięcia +/- 25V
• natężenia +/- 2,5A
• ładunku elektrycznego
• siłomierz
• dalmierz
Przykładowe doświadczenia*:
• 3 zasada dynamiki Newtona
• prawo Hooke’a

Przedmioty
przyrodnicze
cena:

3699 PLN

Czujniki wchodzące w skład zestawu:
• pH
• ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• temperatury (-40°C do 140°C)
• termopary (0°C do 1200°C)
Przykładowe doświadczenia*:
• wartość energetyczna paliw
• rozpuszczanie NaOH w wodzie

Do każdego zestawu czujników - walizka GRATIS!
*Doświadczenia z podręczników einstein™, które można wykonać przy zastosowaniu czujników z zestawów. Więcej propozycji doświadczeń w naszych podręcznikach
oraz materiałach elektronicznych do pobrania na stronie www.multimediawszkole.pl.

Skorzystaj z dofinansowania na wyposażenie pracowni przyrodniczych!
(szczegóły na str. 3) i na stronie www.multimediawszkole.pl/laboratoriaszkolne

14 STEAM - roboty JIMU

Cała klasa bawi się razem!

2017

NOWOŚĆ

zestaw szkolny
JIMU BOX 10+1
cena:

3500 PLN

11×
oszczędzasz 350 PLN!

Zestaw dla każdej szkoły podstawowej
Z klocków z jednego pudełka można stworzyć
6 prostych modeli, których budowa nie
zajmie więcej niż 15 minut. Interaktywna
instrukcja budowy w 3D dostępna w aplikacji
JIMU pomaga w pracy, co sprawia, że JIMU
BOX to idealny zestaw do wykorzystania na
lekcjach programowania w klasach 1-3 szkoły
podstawowej! Na stronie jimurobot.pl dostępne
są scenariusze lekcji z wykorzystaniem JIMU BOX.
Cena 1 sztuki JIMU BOX:

Interaktywne klocki
do nauki programowania
poprzez zabawę

cena:

350 PLN

JIMU BOX zawiera:
• 2 silniki SERVO
• 116 klocków

• jednostkę główną z akumulatorem
• ładowarkę

JIMU TRACKBOT

JIMU ASTROBOT

Trackbot wzorowany na prawdziwych
maszynach budowlanych, pozwala na budowę
spychacza, podnośnika oraz realizację
własnych pomysłów. Jest on pierwszym JIMU,
którego baterię ładuje się za pomocą portu
mini USB!

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.

cena:

549 PLN

• 2 silniczki
• 253 klocki
• czujnik podczerwieni
• dioda LED

cena:

899 PLN

• 5 silniczków
• 371 klocków
• czujnik podczerwieni
• głośnik Bluetooth™

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

STEAM - littleBits™ 15
littleBits™ to zestawy do tworzenia
wynalazków, rozwijające kreatywność
i umiejętność logicznego myślenia.
Nie wymagają lutowania – wynalazki
tworzy się z klocków łączonych za pomocą
magnesów. Dzięki stale rozwijanej liście
Bitów, bo tak nazywają się poszczególne
klocki, uczniowie i nauczyciele mogą
zagłębić się w tworzenie coraz bardziej
skomplikowanych projektów.
Produkt wielokrotnie nagradzany i doceniany
przez niezależne organizacje, czasopisma
i portale.
Klocki elektronicznie littleBits™ spełniają
kryteria programu wsparcia finansowego na
zakup pomocy dydaktycznych do pracowni
przyrodniczych dla szkół podstawowych.
Zachęcamy do wykorzystania littlebits do
nauki fizyki. Więcej informacji na temat
dofinansowania na stronie 3.

cena 1 szt.: 1599 PLN

cena 1 szt.: 1599 PLN

zawiera 16 Bitów

24×

Elektroniczne klocki
do tworzenia wynalazków

zestaw dla grup
STEAM STUDENT SET

zestaw dla grup
CODE KIT

littleBits™ STEAM Student Set
jest najłatwiejszym sposobem na wprowadzenie
nauczania STEM do szkolnych klas.
Zaprojektowany przy współpracy
z nauczycielami, angażuje uczniów dzięki
możliwości tworzenia oryginalnych wynalazków.

littleBits™ Code Kit
to najlepszy sposób, żeby zacząć przygodę
z programowaniem.
Używając języka Scratch
możliwe jest stworzenie programu
i przesłanie go bezprzewodowo do układu.

cena zestawu:
2017

24×

11 999

PLN

Produkt dostępny również w zestawach:
1× w cenie 1599 PLN
18× w cenie 9599 PLN
30× w cenie 14 999 PLN

cena zestawu:

11 999

PLN

Produkt dostępny również w zestawach:
1× w cenie 1599 PLN
18× w cenie 9599 PLN
30× w cenie 14 999 PLN

Smartfon z dostępem do sieci
stał się wśród dzieci i młodzieży
sprzętem niezbędnym.

Homo
człowiek

Ponad 93% nastolatków korzysta z internetu
codziennie, a 30% pozostaje online cały czas,
niezależnie od miejsca pobytu1. Większość młodych
ludzi korzysta ze smartfonów dla rozrywki (oglądanie
filmów i słuchanie muzyki) czy utrzymywania
kontaktów towarzyskich (serwisy społecznościowe).

znaczy

Obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu,
pojawiają się również związane z nim zagrożenia.
Jednym z nich jest przemoc rówieśnicza. Do jej
dotychczasowych form, z którymi spotkać się można
było np. w szkołach, dołączyły sytuacje związane
między innymi z serwisami społecznościowymi.

Odwiedź stronę
powstrzymajhejt.pl,
i przyłącz się do akcji profilaktycznej
dla szkół „Homo znaczy człowiek”!

Cechą specyficzną tzw. cyberprzemocy jest to, że
nawet pozornie błahe sytuacje potrafią stać się dla
ich ofiar olbrzymim obciążeniem. Opublikowane
w sieci ośmieszające zdjęcie, film lub złośliwa
informacja mogą w krótkim czasie zyskać rozgłos,
a zamieszczane pod nimi komentarze pogłębiają
poczucie krzywdy u ofiary takiego zajścia.

Musisz tam być,
bo wspólnie możemy sprawić,
by nasze dzieci
były bezpieczne w sieci!

1

Raport instytutu badawczego NASK „Nastolatki 3.0”

sierż. szt. Łukasz Raczkowski
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

„Niezwykle ważna jest profilaktyka przemocy rówieśniczej,
z naciskiem na sytuacje, w których wykorzystywany jest
Internet. Dzieci i młodzież muszą wiedzieć, gdzie przebiega
granica pomiędzy żartem, a aktem przemocy, jak reagować
na zagrażające sytuacje, gdzie szukać pomocy i jakie
konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy.”

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 01.02.2019 r. do 30.04.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.
Polub nasz profil: facebook.com/multimediawszkole

Znajdź naszego partnera na www.multimediawszkole.pl

gdzie kupić?

