NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE
W EDUKACJI
OFERTA SPECJALNA
czerwiec–wrzesień 2020

Nasze monitory i tablice interaktywne
są już w ponad 40 000 klas w Polsce!

Oferta najpopularniejszych produktów
w programie Laboratoria szkolne.
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Monitory interaktywne Avtek TouchScreen
Monitor interaktywny to doskonałe rozwiązanie w edukacji, które wspiera proces nowoczesnego kształcenia.

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Monitory Avtek TouchScreen to rozwijany od lat produkt, wyznaczający najwyższy standard intuicyjności
i niezawodności, dzięki czemu jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem tego typu w Polsce (wg danych
FutureSource).
Avtek TouchScreen to również pakiet oprogramowania dla edukacji, w którego skład wchodzą aplikacje
ułatwiające prowadzenie zajęć, nagrywanie prezentacji, a nawet zarządzanie monitorami w szkole.

monitor interaktywny
TouchScreen 5 Lite

Dostępne rozmiary: 55", 65", 75", 86"

TouchScreen 5 Lite to seria uniwersalnych monitorów interaktywnych marki Avtek wyposażona we wszystkie
niezbędne funkcje: ekran o wysokiej rozdzielczości, szybki system Android wraz z przydatnymi aplikacjami, slot
do montażu komputera typu OPS oraz zestaw portów do podłączenia zewnętrznych urządzeń, np. komputera.
Seria ta idealnie zda egzamin w edukacji, gdzie stanie się multimedialnym centrum nauki w sali lekcyjnej,
umożliwiającym interakcję z wyświetlaną treścią. Lite sprawdzi się również jako interaktywna alternatywa
dla zwykłego TV lub projektora w sali konferencyjnej.

Android 7.0

20 punktów dotyku

Łączność Wi-Fi

Pakiet oprogramowania

Aplikacja do przesyłania obrazu

monitor interaktywny
TouchScreen 5 Connect+

Dostępne rozmiary: 65", 75", 86"

Seria TouchScreen5 Connect+ to ulepszona wersja modelu TouchScreen 5 Connect oferująca
jeszcze większą wszechstronność. Nowa wersja modułu Android z systemem w wersji 8.0 wyświetla
rozdzielczość 4K oraz pozwala na zainstalowanie wielu zaawansowanych aplikacji. Model ten
jest wyposażony w technologię optical bonding, która znacznie zwiększa komfort pisania, co w połączeniu
z niewiarygodnie płynnym odczytywaniem dotyku przenosi wrażenia z użytkowania ekranu dotykowego
na zupełnie nowy poziom.

Android 8.0

20 punktów dotyku

Łączność Bluetooth

Łączność Wi-Fi

2 kolory pisaka
jednocześnie

Technologia
optical bonding

Aplikacja
do przesyłania obrazu

Sprawdź ofertę akcesoriów do monitorów interaktywnych na stronie www.multimediawszkole.pl

Statywy do monitorów

Statywy mobilne
Avtek Touchscreen
Mobile Stand Pro
Mobile Stand Next

Statywy elektryczne
Avtek Touchscreen
Electric Stand
Electric Column
Electric Lift & Flip Stand

Statywy mobilne
B-Tech
BT8503/B
BT8504/BB
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Statywy mobilne
Vision
VFM-F20
VFM-F25

Avtek TouchScreen
Mobile Stand Pro

Avtek TouchScreen
Electric Stand

Avtek TouchScreen
Electric Column
VFM-F25

BT8504/BB
Avtek TouchScreen
Mobile Stand Next

BT8503/B
VFM-F20

Avtek TouchScreen
Electric Lift & Flip Stand

• duża półka przewidziana na komputer lub inne akcesoria
• stabilna konstrukcja
• gumowe kółka umożliwiają wygodne i ciche przesuwanie
statywu
• łatwy i wygodny montaż monitora na statywie

• wygodna i łatwa regulacja wysokości monitora
• możliwość sterowania statywem wprost z monitora
• model Lift & Flip umożliwia użycie monitora jako stołu
interaktywnego
• maksymalny rozmiar monitora: 75” (Electric Column: 86”)

• wytrzymała, stalowa konstrukcja
• BT8503/B polecamy do monitorów Avtek 55"
• BT8504/BB polecamy do monitorów Avtek 65"
• wygodne i bezpieczne przewożenie monitora między salami

• wygodna ręczna regulacja wysokości za pomocą korbki
• gwarancja łatwego przemieszczania statywu na dużych
(10 cm) kółkach
• półka na laptopa i kamerę
• wielkość monitora VFM-F20: 55”–65”, VFM-F25: 75”–86”

Model

Model

Model

Model

Mobile Stand Pro
Mobile Stand Next

Cena

1299 PLN
1399 PLN

Electric Stand
Electric Column
Electric Lift & Flip Stand

Cena

3799 PLN
3799 PLN
5199 PLN

BT8503/B
BT8504/BB

Cena specjalna* Cena regularna

1499 PLN
2499 PLN

1679 PLN
2889 PLN

* przy zakupie monitora Avtek

VFM-F20
VFM-F25

Cena

2199 PLN
2999 PLN
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Zestawy interaktywne
80"

80"

80"

90"

W zestawie taniej o ponad 850 PLN

W zestawie taniej o ponad 1000 PLN

W zestawie taniej o ponad 1000 PLN

W zestawie taniej o ponad 250 PLN

zestaw interaktywny
Avtek Budget

zestaw interaktywny
Epson krótkoogniskowy

zestaw interaktywny
Epson ultrakrótkoogniskowy

zestaw interaktywny
Avtek Panorama Pro

cena:

4099 PLN

cena:

5999 PLN

cena:

6999 PLN

cena:

7499 PLN

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80

Tablica interaktywna Avtek TT-Board 80 Pro

Tablica interaktywna Avtek TT-Board 80 Pro

Tablica interaktywna Avtek TT-Board 90 Pro

przekątna robocza 80” • panoramiczny format 4:3 • obsługa
6 punktów dotyku • technologia podczerwieni • matowa,
suchościeralna i magnetyczna powierzchnia tablicy • paski
skrótów po obu stronach tablicy • oprogramowanie Avtek
Interactive Suit w zestawie • półka na pisaki • 3 lata gwarancji*

przekątna robocza 80” • format 4:3 • obsługa 10 punktów
dotyku • ceramiczna, suchościeralna powierzchnia • paski
skrótów po obu stronach tablicy • interaktywna półka •
oprogramowanie Avtek Interactive Suite • 3 lata gwarancji*

przekątna robocza 80” • format 4:3 • obsługa 10 punktów
dotyku • ceramiczna, suchościeralna powierzchnia • paski
skrótów po obu stronach tablicy • interaktywna półka •
oprogramowanie Avtek Interactive Suite • 3 lata gwarancji*

Projektor krótkoogniskowy XGA
EPSON EB-530

Projektor ultrakrótkoogniskowy XGA
EPSON EB-680

przekątna robocza 90” • panoramiczny format 16:10 •
obsługa 10 punktów dotyku • ceramiczna, suchościeralna
powierzchnia • paski skrótów po obu stronach tablicy •
interaktywna półka • oprogramowanie Avtek Interactive Suite •
3 lata gwarancji*

jasność 3200 lm • żywotność lampy do 10 000 h w trybie
oszczędnym • wysoki kontrast 16 000:1 •
gwarancja: 5 lat na projektor, 5 lat na lampę (do 1 000 godzin)

jasność 3500 lm • żywotność lampy do 10 000 h w trybie
oszczędnym • wysoki kontrast 14 000:1 • duża liczba złączy
(m.in. 3 × HDMI) • w zestawie uchwyt ścienny do projektora •
gwarancja: 5 lat na projektor, 5 lat na lampę (do 1 000 godzin)

Projektor krótkoogniskowy XGA
Vivitek DX281-ST
jasność 3200 ANSI lm • żywotność lampy do 10 000 h
w trybie Dynamic ECO • wysoki kontrast 15 000:1 •
duża liczba złączy, m.in. 2 × HDMI i 2 × VGA • gwarancja: 2 lata
na projektor oraz 1 rok na lampę (do 1000 h pracy)

Uchwyt do projektora
Avtek WallMount 1200 NEXT

Uchwyt do projektora
Epson ELPMB45

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

Projektor ultrakrótkoogniskowy WXGA
Vivitek DW770UST
jasność 3500 ANSI lm • żywotność lampy do 12 000 h
w trybie Eco • kontrast 10 000:1 • złącza 2 × HDMI •
w zestawie uchwyt ścienny do projektora •
gwarancja dla sektora edukacyjnego**: 5 lat na projektor
oraz 3 lata na lampę (do 2000 h pracy)

Projektory

projektory
ViewSonic

projektory
Vivitek

projektory
EPSON

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.

Wysoka jasność, aż 3500 ANSI lm, pozwala na wyświetlenie
jasnego i dobrze widocznego obrazu, co pozwoli na projekcję
bez dodatkowego przystosowywania sali.
Bogaty zestaw złączy daje możliwość podłączenia kilku urządzeń
na raz i sprawnego zmieniania źródła sygnału, bez przełączania
kabli w trakcie lekcji.
Modele EDU objęte są unikalną w kategorii projektorów
podstawowych rozszerzoną gwarancją dla szkół* (5 lat na projektor
i 3 lata na lampę do 2000 h), która pozwoli na długie korzystanie
z urządzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Projektor waży zaledwie 1,8 kg, dzięki czemu może być wygodnie
przenoszony pomiędzy pomieszczeniami i współużytkowany w kilku
klasach. Dzięki wbudowanej łączności bezprzewodowej nie trzeba
podłączać kablem komputera, co pozwala na prowadzenie zajęć
z dowolnego miejsca w klasie i zarządzanie treścią ze smartfona,
tabletu lub laptopa.

PA503S

PA503X

PA503W

3600 ANSI lm

Jasność

Jasność

4:3

Format
Rozdzielczość

800×600 (SVGA)

16:9
1024×768 (XGA)

1280×800 (WXGA)

1 × HDMI / 2 × VGA

Złącza
Żywotność lampy
Cena

1499 PLN

Uchwyt do projektora
ProMount Direct

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

cena:

129 PLN

Format
Rozdzielczość

1549 PLN

Żywotność lampy
Cena

DW265-EDU

4:3

16:10

16:9

1024×768 (XGA)

1280×800 (WXGA)

1920×1080 (Full HD)

2 × HDMI / 2 × VGA

2199 PLN

Gwarancja 5 lat na projektor i 5 lat na lampę (do 1000 h)
EB-1780W

EB-1795F

Jasność

3000 lm

3200 lm

Format

16:10

16:9

1280×800 (WXGA)

1920×1080 (Full HD)

Rozdzielczość
Złącza

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

1899 PLN

• możliwość sterowania prezentacją za pomocą gestów - pozwoli na zmianę slajdów
bez pilota i bez podchodzenia do komputera,
• automatyczna korekcja obrazu - projektor sam ustawi parametry geometrii i ostrości.

DH268-EDU

3500 ANSI lm

Złącza

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

1399 PLN

DX263-EDU

Cechy unikalne modelu EB-1795F:

2899 PLN

1 × HDMI / 1 × USB / 1 × VGA

Żywotność lampy
Cena

4000 h (tryb normalny) / 7 000 h (tryb oszczędny)

3390 PLN

G R AT I S

5190 PLN

Kup dowolny projektor z tej strony, dołącz do grupy
sPokój Nauczycielski na Facebooku: fb.com/groups/sPokojNauczycielski

i odbierz ekran przenośny AVTEK TRIPOD STANDARD 150.
Wymagana rejestracja na stronie multimediawszkole.pl/promocje

* 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)
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Monitory LG

Monitory LG to urządzenia zaprojektowane z największą dbałością o jakość i funkcjonalność. Kupując profesjonalne monitory informacyjne LG
czy też nową interaktywną serię TR3BF klient ma pewność, że jest w posiadaniu produktu z najwyższej półki, o jakości potwierdzonej przez
miliony użytkowników na całym świecie.

Monitory informacyjne

Monitory interaktywne

Monitory informacyjne LG w szkole to profesjonalne narzędzia do przekazywania informacji
i prezentowania treści w atrakcyjny wizualnie sposób (zdjęcia, filmy). Koniec z uciążliwym
i kosztownym procesem wydruku komunikatów na papierze i rozklejania ich na tablicach ogłoszeń.
Seria monitorów LG SM5KE to profesjonalne wyświetlacze o rozdzielczości Full HD, które umożliwiają
ciągłą pracę 24 h w dowolnej pozycji: pion lub poziom. Seria ta posiada wbudowany system
operacyjny LG webOS 4.0, w którym zaimplementowany jest bardzo funkcjonalny system CMS
(System Zarzadzania Treścią). Dzięki niemu użytkownik ma możliwość przygotowania odpowiedniego
komunikatu/treści, zaprogramowania harmonogramu wyświetlania i finalnie — odtworzenia treści
na monitorze.

Seria monitorów interaktywnych TR3BF od LG to idealne narzędzia do pracy i edukacji. Duża
liczba funkcjonalności jak Screen Share, Note czy Air Class wsparta systemem Android w wersji 8.0
sprawia, że praca z monitorem interaktywnym LG jest wydajna, przyjemna i bezproblemowa.
Screen Share - to wbudowana aplikacja do bezprzewodowego przesyłania obrazu,
Note – to wbudowana aplikacja służąca m.in. do notowania na dowolnym obrazie,
AirClass – to funkcjonalność pozwalająca na interaktywną pracę nawet 30 użytkowników
w formie głosowania czy udzielania odpowiedzi. Wystarczy, aby urządzenia mobilne wszystkich
użytkowników, takie jak smartfon, tablet czy notebook połączone były w tej samej sieci lokalnej
co monitor.

Model

Model
32SM5KE

Rozmiar
32''

43SM5KE

43''

49SM5KE

49''

55SM5KE

55''

Cena

3099 PLN
3899 PLN
4999 PLN
5599 PLN

Rozmiar

65TR3BF

65''

75TR3BF

75''

86TR3BF

86''

Cena

10 999 PLN
15 499 PLN
20 999 PLN

Wizualizery

Lumens DC125

Aver U50/U70+

Aver F17-8m

Lumens PS752

cena:

cena:

cena:

cena:

1049 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)

899 PLN / 1259 PLN

• częstotliwość odświeżania maks. 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 monitorami i tablicami interaktywnymi –
oprogramowanie Sphere 2 w zestawie

1849 PLN

• rozdzielczość Full HD (1920×1080)
• 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
po podłączeniu myszki do wizualizera
• 5 lat gwarancji

4699 PLN

PS752 to wizualizer z najszerszą funkcjonalnością w ofercie
producenta. Wysokiej jakości przetwornik gwarantuje
rozdzielczość Full HD, doskonały i płynny ruchomy obraz oraz
możliwość nanoszenia notatek bezpośrednio na obraz bez
konieczności korzystania z komputera.
Mocną stroną tego modelu jest aż 120-krotny zoom optycznocyfrowy, dzięki czemu można pokazać nawet najmniejsze
szczegóły obiektów, niewidoczne gołym okiem.
Wizualizer idealnie nadaje się do zastosowań z tablicą
lub monitorem interaktywnym.
Unikalną cechą urządzenia jest wbudowana podświetlarka
umożliwiająca nauczycielom korzystanie z niego jak z rzutnika
pisma.

WIZUALIZERY TO SPRAWDZONE NARZĘDZIE DLA NAUCZYCIELI
POZWALAJĄCE NA PREZENTACJĘ DOKUMENTÓW I OBIEKTÓW 3D PODCZAS NAUKI ZDALNEJ.
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STEM littleBits™

LittleBits™ to zestawy do tworzenia
wynalazków, rozwijające kreatywność
i umiejętność logicznego myślenia.
Dzięki littleBits™ możemy uczyć się również
tworzenia i programowania gier. Nadejdzie
dzień, w którym język programowania będzie
tak samo potrzebny, jak znajomość języków
obcych, a z pomocą łatwych w użyciu klocków
littleBits™ możemy w angażujący sposób
poszerzać wiedzę i umiejętności w tym
zakresie.
Zakup klocków littleBits™ może być finansowany
z programu wyposażenia szkolnych laboratoriów
w szkołach podstawowych.

littleBits™
STEAM STUDENT SET

littleBits™
CODE KIT

littleBits™ STEAM Student Set
jest najłatwiejszym sposobem na wprowadzenie
nauczania STEAM 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 wizualnego języka programowania
Blockly, możliwe jest stworzenie programu
i przesłanie go bezprzewodowo do układu.

1599 PLN

cena 1 szt.:

dla grupy 3 uczniów

dla grupy 3 uczniów

Produkt dostępny również w zestawach dla większych grup:

Produkt dostępny również w zestawach dla większych grup:

6 szt. dla 18 uczniów w cenie 9599 PLN
8 szt. dla 24 uczniów w cenie 11 999 PLN
10 szt. dla 30 uczniów w cenie 14 999 PLN

6 szt. dla 18 uczniów w cenie 9599 PLN
8 szt. dla 24 uczniów w cenie 11 999 PLN
10 szt. dla 30 uczniów w cenie 14 999 PLN

ZESTAWY DLA GRUP

Elektroniczne klocki
do tworzenia wynalazków

1599 PLN

cena 1 szt.:

ZESTAWY DLA GRUP

PROGRAMOWANIE Roboty Jimu

10 + 1 GRATIS

Roboty Jimu

w szkole podstawowej
Sprawne poruszanie się w środowisku
nowych technologii to w dzisiejszych czasach
kluczowa umiejętność. Nauka programowania
uczy logicznego i kreatywnego myślenia,
precyzyjnego opisywania pomysłów,
konsekwentnego dążenia do celu czy pracy
zespołowej. Są to kompetencje ponadczasowe,
przydatne w wielu branżach, nie tylko tych
związanych z informatyką.
Roboty Jimu wspierają naukę programowania
już od pierwszej klasy szkoły podstawowej!
Z zestawów Jimu uczniowie mogą tworzyć
interaktywne roboty, a nauczyciele,
korzystając z gotowych scenariuszy zajęć,
poprowadzą ciekawe i praktyczne zajęcia
z kodowania i robotyki.

Programowanie wizualne w języku Blockly
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Pobierz scenariusze lekcji ze strony
https://jimurobot.pl/edukacja.html

Jimu Box zestaw klasowy
cena:

3500 PLN

oszczędzasz 350 PLN!

• 11 × Jimu Box

Jimu Box to podstawowy zestaw edukacyjnej serii
robotów Jimu, który wprowadzi dzieci z klas 1–3
szkoły podstawowej w świat programowania.
Podczas jednej lekcji można zbudować
robota, zaprogramować go i pobawić się nim.
Dzięki specjalnie dobranym sześciu modelom
oraz interaktywnej instrukcji 3D w zaledwie
15 minut można przystąpić do realizacji
jednego ze scenariuszy zajęć dostępnych
na stronie jimurobot.pl.

uKit Entry

uKit Advanced

uKit Entry to pierwszy walizkowy zestaw
do prowadzenia zajęć z programowania
i robotyki w klasach 2–4 szkoły podstawowej.
Duża liczba elementów, intuicyjna aplikacja
oraz podręcznik nauczyciela zapewnią wiele godzin
ciekawych lekcji. Liczne przykładowe ćwiczenia
na pewno staną się inspiracją dla prowadzącego
zajęcia do przygotowania wielu kreatywnych
zadań rozwijających umiejętności przyszłych
inżynierów.

uKit Advanced jest zestawem zaprojektowanym
z myślą o uczniach klas 5–6 szkoły podstawowej.
Różnorodność elementów programowalnych
umożliwia wykonanie zaawansowanych zadań
o wysokim poziomie skomplikowania.
Wykorzystanie na lekcjach modeli z tego zestawu
pozwoli uczniom zrozumieć działanie takich
elementów jak czujnik podczerwieni, głośnik,
diody LED czy czujnik dotyku. Praca z zestawem
Advanced to idealny wstęp do nauki tekstowych
języków programowania.

Cena 1 sztuki Jimu Box:

cena:

350 PLN

• 116 klocków
• instrukcja złożenia sześciu modeli
• 2 serwomotory
• jednostka główna z akumulatorem i ładowarką

cena:

1449 PLN

• 309 klocków
• instrukcja złożenia trzynastu modeli
• 4 serwomotory
• jednostka główna z akumulatorem i ładowarką

cena:

1999 PLN

• 479 klocków
• czujnik podczerwieni
• instrukcja złożenia szesnastu modeli • czujnik dotyku
• 4 serwomotory
• 2 diody LED
• głośnik Bluetooth™
• jednostka główna z akumulatorem i ładowarką

10 STEM cyfrowe laboratoria szkolne einstein™

Dofinansowanie

na zakup wyposażenia
do pracowni przyrodniczych
Od maja 2018 Ministerstwo Edukacji
Narodowej realizuje czteroletni program
wsparcia finansowego dla szkół
podstawowych na zakup wyposażenia
do pracowni przyrodniczych.

Do wykorzystania pozostało

180 mln zł!

Samorządy mogą zakupić do szkolnych
pracowni wyposażenie dostępne na rynku
i odpowiadające na zapotrzebowanie
danej szkoły, m.in. monitory interaktywne,
projektory czy przenośne laboratoria
cyfrowe.

W latach 2018 i 2019 szkoła
mogła otrzymać nawet
75 000 zł dofinansowania!

Samodzielne przeprowadzenie doświadczeń
oraz ich analiza to najefektywniejszy,
a zarazem najbardziej atrakcyjny dla uczniów
sposób nauczania.
Laboratoria cyfrowe einstein™ umożliwią
przeprowadzanie doświadczeń zarówno
w klasie, jak i w terenie, w łatwy
i przystępny sposób.
Platforma einstein™ to:

Więcej produktów i propozycji znajdziesz na stronie

WWW.LABORATORIUMSZKOLNE.PL
Zadzwoń, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
o programie dofinansowania i produktach einstein™

+48 728 430 633

• gotowe podręczniki dla nauczycieli
zawierające ponad sto przykładowych
eksperymentów i zadań,
• profesjonalne urządzenia do
przeprowadzania doświadczeń,
• darmowe oprogramowanie w języku
polskim.

Skorzystaj z naszego kreatora wniosków:

www.laboratoriumszkolne.pl/dofinansowanie.html

STEM cyfrowe laboratoria szkolne einstein™ 11
10 wbudowanych czujników
Oferowane przez nas przewodniki są znakomitym wsparciem dla nauczyciela
przy planowaniu zajęć z biologii, fizyki, chemii i przyrody.
Pomagają krok po kroku przeprowadzić eksperymenty, rozbudzając przy tym
ciekawość i wzbudzając fascynację uczniów.
Mądrze, ciekawie i zgodnie z podstawą programową!

Tablet+3
cena:

Nowy, większy tablet
Przekątna 10,1"

Pakiety czujników w wygodnej walizce:

2699 PLN

Jedyne takie urządzenie w Polsce!
• w pełni funkcjonalny tablet z Androidem z wbudowanym
laboratorium naukowym
• umożliwia jednoczesne podłączenie nawet 8* spośród
prawie 50 dostępnych czujników zewnętrznych
• zaprojektowany z uwzględnieniem innowacyjnych
programów nauczania

6 wbudowanych czujników

Nowy układ czujników
zapewnia jeszcze dokładniejsze pomiary

LabMate II
cena:

Do pobrania na stronie: www.laboratoriumszkolne.pl.

1399 PLN

Dla szkół wyposażonych w komputery
lub tablety!
• 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
* przy zastosowaniu opcjonalnego rozdzielacza

Chemia
cena:

1699 PLN

Fizyka+
cena:

2699 PLN

Czujniki wchodzące w skład pakietu:

Czujniki wchodzące w skład pakietu:

• pH
• ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• temperatury (-40 do 140°C)
• termopary (0 do 1200°C)

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

Przykładowe doświadczenia**:
• wartość energetyczna paliw
• rozpuszczanie NaOH w wodzie

Biologia+
cena:

3299 PLN

Przykładowe doświadczenia**:
• 3 zasada dynamiki Newtona
• prawo Hooke’a

Przedmioty
przyrodnicze
cena:

3949 PLN

Czujniki wchodzące w skład pakietu:

Czujniki wchodzące w skład pakietu:

• 2× temperatury (-40 do 140°C)
• 2× ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• wilgotności
• pH
• kolorymetr

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

Przykładowe doświadczenia**:
• wpływ światła na tempo fotosyntezy
• fermentacja alkoholowa przy udziale
drożdży

Przykładowe doświadczenia**:
• wartość energetyczna paliw
• rozpuszczanie NaOH w wodzie

** doświadczenia z podręczników einstein™, które można wykonać przy zastosowaniu czujników z pakietów; więcej propozycji doświadczeń w naszych podręcznikach
oraz materiałach elektronicznych do pobrania na stronie www.laboratoriumszkolne.pl

Cyfrowe
laboratoria szkolne

12 Pracownie przyrodnicze - zestawy podstawowe
ZESTAWY PODSTAWOWE

pozwalają na przeprowadzanie doświadczeń i wyświetlenie ich przebiegu na ekranie monitora interaktywnego, dzięki czemu uczniowie mogą obserwować
przebieg eksperymentu w czasie rzeczywistym. Zastosowanie nowoczesnego laboratorium przenośnego sprawdzi się w celu kształtowania podstaw
rozumowania naukowego, m.in. prowadzenia doświadczeń i obserwacji, interpretowania i wykorzystania wyników i dowodów naukowych.

65"

Dokup do zestawu dowolny pakiet czujników
i odbierz słuchawki bezprzewodowe JVC

65"

65"

BIOLOGIA
PODSTAWA
MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK

FIZYKA
PODSTAWA

PAKIET CZUJNIKÓW

PAKIET CZUJNIKÓW

TABLET LABORATORYJNY

zestaw Biologia podstawa
cena:

12 799 PLN

TABLET LABORATORYJNY

zestaw Fizyka podstawa

taniej o 498 PLN

cena:

1 × monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65
1 × einstein™ Tablet+3
1 × pakiet czujników einstein™ biologia+

12 199 PLN

taniej o 498 PLN

1 × monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65
1 × einstein™ Tablet+3
1 × pakiet czujników einstein™ fizyka+

Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu biologia+:
• 2× temperatury (-40°C do 140°C)
• 2× ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• wilgotności
• pH
• kolorymetr

CHEMIA
PODSTAWA
MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK

MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK

PAKIET CZUJNIKÓW

GRATIS

TABLET LABORATORYJNY

zestaw Chemia podstawa
cena:

11 199 PLN

taniej o 498 PLN

1 × monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65
1 × einstein™ Tablet+3
1 × pakiet czujników einstein™ chemia

Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu fizyka+:
• napięcia +/- 25 V
• natężenia +/- 2,5 A
• ładunku elektrycznego
• siłomierz
• dalmierz

MĄDRZE, CIEKAWIE I ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ!

Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu chemia:
• pH
• ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• temperatury (-40°C do 140°C)
• termopary (0°C do 1200°C)

Pracownie przyrodnicze - zestawy rozszerzone 13
ZESTAWY ROZSZERZONE

Samodzielne wykonywanie doświadczeń lub ich aktywna obserwacja to bardzo efektywny, a zarazem najbardziej atrakcyjny dla uczniów sposób nauczania.
Wykorzystanie nowoczesnego przenośnego laboratorium einstein na zajęciach wspiera rozwój umiejętności pracy zespołowej uczniów
oraz pozwala na rozwiązywanie bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego.

65"

65"

FIZYKA

PRO 2020

MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK

4×
TABLET LABORATORYJNY

27 799 PLN

PRO 2020

MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK

4×

zestaw Biologia PRO 2020
cena:

CHEMIA

PRO 2020

MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK

PAKIET CZUJNIKÓW

taniej o 3492 PLN

1 × monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65
4 × einstein™ Tablet+3
4 × pakiet czujników einstein™ biologia+
Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu biologia+:
• 2× temperatury (-40°C do 140°C)
• 2× ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• wilgotności
• pH
• kolorymetr

4×

PAKIET CZUJNIKÓW

4×
TABLET LABORATORYJNY

zestaw Fizyka PRO 2020
cena:

GRATIS

65"

BIOLOGIA

4×

Dokup do zestawu dowolny pakiet czujników
i odbierz słuchawki bezprzewodowe JVC

25 399 PLN

taniej o 3492 PLN

1 × monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65
4 × einstein™ Tablet+3
4 × pakiet czujników einstein™ fizyka+
Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu fizyka+:
• napięcia +/- 25 V
• natężenia +/- 2,5 A
• ładunku elektrycznego
• siłomierz
• dalmierz

4×

PAKIET CZUJNIKÓW

TABLET LABORATORYJNY

zestaw Chemia PRO 2020
cena:

21 799 PLN

taniej o 3092 PLN

1 × monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65
4 × einstein™ Tablet+3
4 × pakiet czujników einstein™ chemia
Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu chemia:
• pH
• ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• temperatury (-40°C do 140°C)
• termopary (0°C do 1200°C)

KUPUJĄC WSZYSTKIE TRZY ZESTAWY ROZSZERZONE SZKOŁA MIEŚCI SIĘ W LIMICIE 75 000 PLN

14 Systemy audio

Micker PRO to połącznie mikrofonu z głośnikiem, które spełnia funkcję przenośnego
zestawu nagłośnieniowego. Micker PRO wygląda jak mikrofon bezprzewodowy, ma
wbudowany wzmacniacz i dwa głośniki o sumarycznej mocy 10 W.

Mikrofony Relacart są wykonane z metalu, przez co są bardzo wytrzymałe i będą służyć
na szkolnych uroczystościach przez wiele lat. Model UR-270D ma wbudowany eliminator
sprzężeń akustycznych, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych pisków w nagłośnieniu.

Zasilany jest przez wbudowany akumulator, który wystarczy na około 6 h pracy.
W komplecie znajduje się ładowarka, która naładuje akumulator w 2,5 h.
Użytkownik ma do dyspozycji trzy poziomy głośności, funkcję ECHO oraz BUZZER
(dźwięk przywoławczy). Dodatkowo do Micker PRO możemy podłączyć kompatybilny
zewnętrzny mikrofon nagłowny lub liniowe źródła audio (np. odtwarzacz MP3).

UWAGA! Od 1 stycznia 2016 r. korzystanie z mikrofonów w paśmie LTE jest nielegalne.
Częstotliwości, w jakich pracują mikrofony Relacart, są dostosowane do przepisów
obowiązujących w Polsce, dzięki czemu są wolne od zakłóceń radiowych i sieci
komórkowych LTE.

Mikrofon idealnie sprawdzi się w niedużych i średnich przestrzeniach, jak np. sale
lekcyjne czy konferencyjne oraz podczas zajęć grupowych, na wycieczkach
i wydarzeniach plenerowych.

Zestaw mikrofonów
bezprzewodowych
UR-270D

Avtek Micker Pro
cena:

899 PLN

• wbudowane dwa głośniki
• czas pracy do 6 h
• najwygodniejsze nagłośnienie w szkole

cena:
•
•
•
•
•
•

2899 PLN

wbudowany eliminator wzbudzeń
7-punktowy korektor parametryczny
praca nawet 20 nadajników jednocześnie
menu w języku polskim
bezpieczne pasmo pracy, wolne od LTE
dwa bezprzewodowe mikrofony ręczne

Do zestawu można dobrać dwa dowolne mikrofony Relacart z poniższej listy:

mikrofon do ręki

mikrofon nagłowny

mikrofon krawatowy

Nauka zdalna 15

Kamera internetowa

Kamery z zestawami głośnomówiącymi

AverMedia
Live Streamer PW313

Aver VC322

cena:

389 PLN

Mała kamera podłączana przez USB do komputera.
Można ją zamocować na ramie monitora, na statywie
lub po prostu postawić w dowolnym miejscu, co pozwoli
na swobodne ustawienie kadru w czasie zdalnej lekcji
lub spotkania. Rozdzielczość Full HD gwarantuje bardzo dobry
obraz, a wbudowany mikrofon pozwoli na większą swobodę
w komunikacji - bez potrzeby pochylania się do laptopa.

cena:

3649 PLN

Zestaw idealny
do średniej wielkości sal –
wyposażony w kamerę PTZ
o standardzie rozdzielczości 4K
oraz zestaw głośnomówiący.

Kamera wyposażona jest w zasłonę obiektywu, co zapobiega
przypadkowemu przekazaniu obrazu uczestnikom zajęć.
Instalacja kamery nie wymaga sterowników - po podłączeniu
jest gotowa do działania.

Aver VC520+
cena:

Personalny zestaw głośnomówiący
Yamaha YVC-200
cena:

1029 PLN

Osobisty zestaw głośnomówiący USB/Bluetooth z wbudowaną
baterią. Idealnie zastąpi zintegrowane w laptopie głośniki i mikrofon,
oferując rozwiązanie zoptymalizowane do odtwarzania i nagrywania
mowy w promieniu 360 stopni i odległości nawet do 2 metrów.

5619 PLN

Uniwersalne rozwiązanie do większych
sal. Szybki mechanizm PTZ, 12-krotny
zoom optyczny sprawiają, że rozwiązanie
idealnie sprawdzi się w większych salach.
Funkcje redukcji szumów i echa
zapewniają idealną jakość dźwięku.

Zestawy podłączamy poprzez złącze USB do dowolnego PC (z systemem operacyjnym Windows
lub MAC) z zainstalowanymi aplikacjami do wideokonferencji (np. Webex, MS Teams, Zoom czy Skype).

Zestawy do wideokonferencji
Yamaha CS-700AV
cena:

4999 PLN

System wyposażony jest w dokonałej jakości audio oraz szerokokątną kamerę o polu widzenia 120 stopni.
Rozwiązanie to jest również wyposażone w możliwość udostępniania pulpitu osoby prezentującej.

Aver VB342+
cena:

5279 PLN

Rozwiązanie all-in-one typu soundbar, które idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o nietypowym układzie.
W jednym urządzeniu znajdziemy szerokokątną kamerę z funkcjonalnością PTZ, dwa czułe mikrofony oraz głośniki.

16 Nasza społeczność

Webinaria dla nauczycieli
szyte na miarę, m.in.:

Śledź nasze profile na Facebooku:

• metody i techniki kształcenia na odległość,
• higiena cyfrowa w okresie pandemii,
• dofinansowanie do zakupu sprzętu.

BĄDŹ Z NAMI…

INSPIRUJ, ZACHĘCAJ, PROWADŹ!

Dołącz do naszej międzyszkolnej
sieci współpracy nauczycieli
na Facebooku:

sPokój Nauczycielski

Bądź na bieżąco, rozwijaj swoje kompetencje
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
poznaj pomysły innych nauczycieli i dziel się
swoim doświadczeniem!

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE

DOTACJI DLA SZKÓŁ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

+48 728 430 633

fb.com/multimediawszkole

fb.com/laboratoriaeinstein

Nasza zamknięta grupa jest miejscem dyskusji,
wymiany doświadczeń, zdobywania lub uzupełniania wiedzy,
jak również rozwiązywania problemów,
z jakimi nauczyciele spotykają się w szkole.

fb.com/groups/sPokojNauczycielski

fb.com/Avtek.eu

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 1.06.2020 do 30.09.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.

Skontaktuj się z naszym konsultantem edukacyjnym na www.multimediawszkole.pl

gdzie kupić?

