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

• aktualne informacje i harmonogram
• kalkulator z doborem sprzętu
• przykładowy wniosek
• baza wiedzy

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W EDUKACJI

OFERTA SPECJALNA
Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Klasa ze Snów” - str 12

listopad | grudzień 2017

Zawiera ofertę produktów objętych rządowym programem dla szkół podstawowych „Aktywna tablica”.
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MONITORY INTERAKTYWNE
65"

55 / 65"

rozdzielczość FullHD (1920x1080)
wbudowany Android

rozdzielczość 4K / UHD, odświeżanie 60 Hz

intuicyjne oprogramowanie NOTE w zestawie

rozbudowany i szybki system Android

nowy slot OPS*

intuicyjne oprogramowanie NOTE w zestawie

Avtek TouchScreen Pro3

Avtek TouchScreen Pro4K

Nowa seria monitorów Avtek jest niezwykle funkcjonalnym narzędziem do prowadzenia zajęć,
wyposażonym w system Android, oprogramowanie edukacyjne oraz wytrzymałą obudowę.

Najnowocześniejsza seria monitorów interaktywnych Avtek wyposażona w wysokiej klasy ekran
o rozdzielczości 4K / UHD o odświeżaniu 60Hz i nowy system Android.

•
•
•
•
•

• bogaty zestaw portów, w tym HDMI (x3), DisplayPort, VGA i USB
• nowy slot OPS* z obsługą 4K w 60 Hz
• funkcjonalne wyjście HDMI umożliwiające przesłanie obrazu z monitora do kolejnych urządzeń
wyświetlających lub nagrywarek obrazu
• oprogramowanie NOTE oraz Connect (komunikacja z urządzeniami mobilnymi) w zestawie

rozbudowany tryb białej tablicy umożliwiający pracę bez komputera
nanoszenie notatek na dowolne źródło
narzędzie Głosowanie, umożliwiające zebranie odpowiedzi wśród uczniów i ich późniejszą analizę
precyzyjna technologia dotyku obsługująca 10 punktów jednocześnie
porty wejściowe VGA, HDMI (x2) oraz wyjściowe VGA

75"

duży obraz (75 cali = 165 cm podstawy)
rozdzielczość FullHD (1920x1080)
wbudowany Android

Avtek TouchScreen Pro2
Monitor interaktywny Avtek o przekątnej 75 cali to idealne rozwiązanie do większych sal, gdzie
wymagany jest duży, szczegółowy obraz.
• rozbudowany tryb białej tablicy
• nanoszenie notatek na dowolne źródło
• duża liczba złączy, w tym HDMI (x3), VGA (x3), LAN
* montaż ekonomicznego modułu Avtek OPS Celeron

MODEL

CENA

TouchScreen 65 Pro3
TouchScreen 55 Pro4K
TouchScreen 65 Pro4K
TouchScreen 75 Pro2

9999 PLN
6999 PLN
10699 PLN
15500 PLN

Avtek OPS Celeron
•
•
•
•

cena:

0% VAT
0% VAT
0% VAT
0% VAT

3199 PLN

ekonomiczny moduł OPS kompatybilny z serią Pro3 i Pro4K
pełne wsparcie dla 4K@60Hz
bogaty zestaw złączy, m. in. USB 3.0, wyjście HDMI
idealny do edukacji

Do każdego monitora interaktywnego Avtek dodawany
jest płyn do czyszczenia ekranu Avtek TS Cleaner gratis

PROMOCJA
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ZESTAWY INTERAKTYWNE
dożywotnia gwarancja na powierzchnię!

w zestawie taniej o ponad 850 zł

w zestawie taniej o ponad 600 zł
zestaw interaktywny

Avtek Standard

cena zestawu:

zestaw interaktywny

5399 PLN

Avtek PRO

cena zestawu:

5649 PLN

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 PRO

przekątna robocza 80” | format 4:3 | obsługa 6 punktów dotyku | technologia podczerwieni
| uniwersalna powierzchnia: suchościeralna, magnetyczna i matowa, idealnie nadaje się do
wyświetlania obrazu | półka na pisaki | oprogramowanie Avtek Interactive Suite w zestawie

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

Projektor krótkoogniskowy XGA ViewSonic PJD5353LS

Projektor krótkoogniskowy XGA ViewSonic PJD5353LS

jasność 3200 ANSI lm | żywotność lampy do 10000 godz. w trybie Dynamic ECO |
wysoki kontrast 22000:1 | duża liczba złączy, m. in. HDMI i 2x VGA

jasność 3200 ANSI lm | żywotność lampy do 10000 godz. w trybie Dynamic ECO |
wysoki kontrast 22000:1 | duża liczba złączy, m. in. HDMI i 2x VGA

Uchwyt do projektora Avtek WallMount 1400

Uchwyt do projektora Avtek WallMount 1400

Gwarancja dla sektora edukacyjnego*

Gwarancja dla sektora edukacyjnego*

do każdego z prezentowanych w ulotce zestawów interaktywnych:

pakiet użytkowy gratis

Avtek Marker, Avtek Eraser, Avtek IWB Cleaner oraz Avtek Eraser wkłady
* 5 lat na tablicę, 3 lata na projektor oraz rok na lampę (max. 1000 h pracy)
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ZESTAWY INTERAKTYWNE
dożywotnia gwarancja na powierzchnię!

w zestawie taniej o ponad 700 zł

w zestawie taniej o ponad 1750 zł
zestaw interaktywny

Avtek 3LCD

cena zestawu:

zestaw interaktywny

5799 PLN

Qomo Standard
cena zestawu:

5999 PLN

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 PRO

Tablica interaktywna Qomo QWB379BW (następca Qomo QWB200-BW)

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 Epson EB-520

Projektor krótkoogniskowy XGA Vivitek DX881ST

jasność 2700 ANSI lm | żywotność lampy do 10000 godz. w trybie ekonomicznym |
wysoki kontrast 16000:1 | duża liczba złączy, m. in. HDMI i 2x VGA

jasność 3300 ANSI lm | żywotność lampy do 7000 godz. w trybie Dynamic ECO |
wysoki kontrast 15000:1 | duża liczba złączy, m. in. HDMI i 2x VGA

Uchwyt do projektora

Uchwyt do projektora Avtek WallMount 1200 NEXT

Gwarancja dla sektora edukacyjnego***

Gwarancja dla sektora edukacyjnego**

do każdego z prezentowanych w ulotce zestawów interaktywnych:

pakiet użytkowy gratis

Avtek Marker, Avtek Eraser, Avtek IWB Cleaner oraz Avtek Eraser wkłady
** 5 lat na tablicę, 5 lat na projektor oraz 3 lata na lampę (max. 2000 h pracy) / *** 5 lat na tablicę, 2 lata na projektor oraz rok na lampę (max. 1000 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
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ZESTAWY INTERAKTYWNE
dożywotnia gwarancja na powierzchnię!

w zestawie taniej o ponad 700 zł
zestaw interaktywny

w zestawie taniej o ponad 800 zł

Avtek Panorama ST
cena zestawu:

zestaw interaktywny

7499 PLN

Qomo Panorama UST
cena zestawu:

9999 PLN

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 100 PRO

Tablica interaktywna Qomo QWB396BW

przekątna robocza 100” | format 16:10 | obsługa 10 punktów dotyku | technologia
podczerwieni | porcelanowa powierzchnia PolyVision e3 Ceramic Steel z dożywotnią
gwarancją | półka interaktywna | oprogramowanie Avtek Interactive Suite w zestawie

przekątna robocza 96” | format 16:9 | obsługa 10 punktów | technologia podczerwieni |
uniwersalna powierzchnia: suchościeralna, magnetyczna i matowa, która idealnie nadaje się do
wyświetlania obrazu | półka interaktywna

Projektor krótkoogniskowy WXGA Viewsonic PJD5553Lws

Projektor krótkoogniskowy FullHD Vivitek DH758UST

jasność 3200 ANSI lm | żywotność lampy do 10000 godz. w trybie Dynamic ECO |
wysoki kontrast 22000:1 | duża ilość złączy m.in. HDMI i 2x VGA | rozdzielczość WXGA

projektor ultrakrótkoogniskowy | rozdzielczość FullHD | jasność 3500 ANSI lm |
żywotność lampy do 7000 godz. w trybie Dynamic ECO

Uchwyt do projektora Avtek WallMount 1400

Uchwyt do projektora

Gwarancja dla sektora edukacyjnego*

Gwarancja dla sektora edukacyjnego**

Avtek Soundbar do montażu pod zestawem interaktywnym
cena promocyjna: 299 PLN przy zakupie dowolnego z prezentowanych w ulotce zestawów interaktywnych
listwa głośnikowa

ilość produktów promocyjnych ograniczona, szczegóły w regulaminie promocji dostępnym w siedzibie organizatora i u wybranych partnerów handlowych

* 5 lat na tablicę, 3 lata na projektor oraz rok na lampę (max. 1000 h pracy) / ** 5 lat na tablicę, 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
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PROJEKTORY

Casio

PROJEKTORY

Projektory Casio serii A to znakomity wybór dla szkół potrzebujących projektora, który będzie wykorzystywany
w różnych pomieszczeniach. Wielkość tych urządzeń (297 x 43 x 210 mm) można porównać do np. katalogu
formatu A4, a waga to zaledwie 2.3 kg. W zestawie znajduje się torba do przenoszenia. Projektory wyposażone
są w aż dwukrotny zoom optyczny, co pozwala na wygodne dopasowanie wielkości wyświetlanego obrazu.

PROJEKTORY

Jasność (ANSI lm)

Seria A

Seria V

Zaawansowane projektory przenośne.
Wygoda, kompaktowa obudowa, ogromne możliwości.

Zalety technologii Laser&LED
w budżetowym wydaniu.

XJ-A242

XJ-A252

XJ-A257

XJ-V2

2500

3000

3000

3000

3500

4:3

16:10

Format

16:10

Rozdzielczość
Złącza

1280 x 800 (WXGA)
HDMI / VGA

Żywotność źródła światła

1280 x 800 (WXGA)

HDMI / VGA

20000 h

Gwarancja
Cena

Amerykański producent na nowo definiuje standard
podstawowego projektora, który sprawdzi się zarówno jako
urządzenie przenośne jak i w stałej instalacji.
Wysoka jasność pozwoli na pracę także w bardziej
nasłonecznionych pomieszczeniach, a lampa o wydłużonej
żywotności (nawet do 15000 godzin) pozwoli ograniczyć
koszty użytkowania.
Zestaw najpopularniejszych złączy pozwoli na podłączenie
różnego rodzaju urządzeń źródłowych.

XJ-V110W

1024 x 768 (XGA)
HDMI / VGA / USB*

3 lata na projektor i 5 lat na źródło światła (do 10000 godzin)

5439 PLN

5699 PLN

6349 PLN

2869 PLN

ViewSonic

4570 PLN

* port USB umożliwia podłączenie adaptera łączności bezprzewodowej (w zestawie) oraz odtwarzanie multimediów z USB

Zalety technologii Laser&Led i projektorów CASIO:
• źródło światła Laser&LED znacznie dłużej utrzymuje nominalne parametry jasności niż tradycyjne lampy rtęciowe
• 20000 godzin żywotności źródła światła - oznacza wieloletnie użytkowanie bez kosztów wymiany lampy
• projektory oparte o tę technologię zużywają nawet dwukrotnie mniej energii niż tradycyjne projektory lampowe o tych samych parametrach
• długa żywotność źródła światła, niskie zużycie energii i brak konieczności wymiany filtrów sprawiają, że projektory CASIO cechują się
najniższym kosztem posiadania

PA503S

PA503X

Jasność
Format
Rozdzielczość

4:3
800 x 600 (SVGA)

Złącza
Żywotność lampy
Cena

PA503W

3600 ANSI lm
16:10
1024 x 768 (XGA)

1280 x 800 (WXGA)

1x HDMI / 2x VGA
5000 h (tryb normalny) / 15000 h (tryb SuperEco)

1399 PLN

1679 PLN

1899 PLN

• projektory są gotowe do pracy w pełnej jasności natychmiast po uruchomieniu - bez nagrzewania
• projektory można odłączyć od prądu natychmiast po wyłączeniu - dzięki temu można bezzwłocznie przenieść je do innego pomieszczenia bez oczekiwania na schłodzenie
• wielostopniowa regulacja jasności - idealne dopasowanie parametrów pracy projektora do warunków oświetleniowych
• projektory CASIO są produkowane w Japonii. Ich wysoka jakość potwierdzona jest gwarancją: 3 lata na projektor i 5 lat (do 10000 godzin)
na źródło światła (przy użytkowaniu do 12 godzin dziennie)

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

PROJEKTORY
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idealne
z
na zajęcia
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przedmiotó i
zych
przyrodnic
ścisłych

WIZUALIZERY

wizualizer

Aver U50/U70

cena:

999/1399 PLN

• częstotliwość odświeżania max. 30 / 60 klatek na sekundę
• rozdzielczość:
Full HD (1920 x 1080) / 4K (UltraHD - 3840 x 2160)
• matryca 8 megapikseli

PROJEKTORY

Vivitek

• 8 / 16-krotny zoom cyfrowy
• powiększony obszar skanowania (format A3)
• wbudowany mikrofon

Najnowsze modele Vivitek to uzupełnienie podstawowej serii projektorów polecanych
dla szkół. Niewielkie projektory sprawdzą się zarówno w stałych instalacjach jak i jako
urządzenia przenośne.
Wysoka jasność, aż 3.500 ANSI Lumenów, wyznacza nowy standard w kategorii
podstawowej.
Bogaty zestaw złączy pozwoli na podłączenie wielu urządzeń.
Wybrane modele dostępne są również z rozszerzoną gwarancją dla szkół* – 5 lat na
projektor, 3 lata na lampę (do 2000 godzin). Zapytaj sprzedawcę o wersję EDU.

• wbudowana lampa LED
• łatwa integracja z tablicami interaktywnymi
- oprogramowanie Sphere 2 w zestawie

wizualizer

Aver F17-8M
cena:

DS262

DX263

DX263-EDU

Jasność
Format
Rozdzielczość

4:3
800 x 600 (SVGA)

1024 x 768 (XGA)

Złącza

DW265-EDU

DH268

DH268-EDU
16:9

1280 x 800 (WXGA)

1920 x 1080 (Full HD)

tak

1399 PLN

1669 PLN

1849 PLN

tak

1999 PLN

2099 PLN

tak

2589 PLN

• matryca 8 megapikseli
• wbudowana lampa LED
• HDMI pass-through (wejście i wyjście)

5000 h (tryb normalny) / 7000 h (tryb Eco) / 10000 h (tryb Dynamic Eco)

Gwarancja EDU

• rozdzielczość Full HD (1920 x 1080)
• ponad 25-krotny zoom cyfrowy

16:10
2x HDMI / 2x VGA

Żywotność lampy
Cena

DW265

3500 ANSI lm

2199 PLN

2799 PLN

Gwarancja: 2 lata na projektor i 1 rok na lampę (do 1000 godzin)
Gwarancja EDU*: 5 lat na projektor i 3 lata na lampę (do 2000 godzin)
* Uzyskanie specjalnej gwarancji dla szkół wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu

• wbudowany port USB oraz slot kart SD/HC
• możliwość nanoszenia notatek bezpośrednio na obraz
po podłączeniu myszki do wizualizera
• 5 lat gwarancji
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EDUKACJA STEAM - ELEKTRONIKA I PROGRAMOWANIE
Inżynieria dla najmłodszych

Rule Your Room KIT
Cena: 549 PLN

Każde dziecko może zostać wynalazcą!

201 7

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

Pozwala zmienić nudny przedmiot w niesamowity, interaktywny wynalazek!
Na przykład sprawi, że zwykła świnka skarbonka wyśle wiadomość, gdy tylko
ktoś ruszy ją z miejsca.

Z littleBits™ każde dziecko może poczuć się, jak wynalazca. Elektroniczne klocki
wspierają rozwój kreatywności i umiejętności technicznych uczniów na całym
świecie. Zabawki te były wielokrotnie nagradzane przez niezależne organizacje,
czasopisma i portale.

STEAM Student Set

Klocki elektroniczne, tzw. bity, można łatwo łączyć ze sobą dzięki magnesom, a
czytelna kolorystyka ułatwia odnalezienie właściwych funkcji (np. świateł, czujników,
łączności internetowej).

Zestaw littleBits™ STEAM Student Set mobilizuje
uczniów szkół podstawowych do tworzenia
oryginalnych wynalazków. Zawiera 19 Bitów™,
38 akcesoriów, a także 72-stronicową książkę
dla wynalazców, przewodnik dla nauczyciela oraz
zeszyt ćwiczeń dla uczniów*.

Cena: 1599 PLN

Zestawy klocków littleBits służące do
nauki programowania i elektroniki

Przykładowe zestawy na podstawie Student Steam Set:

NOWOŚĆ

Nauka programowania - poziom zaawansowany

Student Steam Set + Arduino KIT
Zestaw do nauki programowania dla bardziej zaawansowanych uczniów
z wykorzystaniem środowiska programistycznego Arduino IDE.

Internet rzeczy

Code Kit
Cena: 1799 PLN
Uczy programowania poprzez tworzenie prostych gier. Dzięki zastosowaniu
języka Blockly (Scratch), Code kit idealnie nadaje się do wykorzystania podczas
zajęć nauki podstaw programowania.

Cena zestawu:

2149 PLN

Student Steam Set + cloudBit KIT
Zestaw, który pokazuje czym jest właściwie Internet Rzeczy. Umożliwia
stworzenie własnego urządzenia (np. stacji pogodowej lub sterownika do
ekranu w sali lekcyjnej), którym po podłączeniu do internetu będzie można
sterować zdalnie.
Cena zestawu:

2279 PLN

*materiały do pobrania w wersji elektronicznej
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EDUKACJA STEAM - ELEKTRONIKA I PROGRAMOWANIE

JIMU TANKBOT
Cena zestawu:

699 PLN

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.

ROBOTY JIMU W EDUKACJI

• 6 silniczków
• 190 klocków
• czujnik podczerwieni

Wybrane zestawy posiadają opracowane scenariusze zajęć
lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych.
Zajęcia programowania z robotami
Jimu idealnie komponują się z
nowymi wytycznymi dotyczącymi
lekcji informatyki w szkołach
podstawowych.
Roboty JIMU ułatwiają realizację
istotnego celu kształcenia
informatycznego, jakim jest
programowanie i rozwiązywanie
problemów z wykorzystaniem
komputera oraz innych urządzeń
cyfrowych.

JIMU ASTROBOT
Cena zestawu:

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 jeszcze więcej 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

Roboty JIMU to interaktywne klocki do nauki
programowania przez zabawę. Potrafią one w zależności od zestawu - jeździć wyznaczoną
przez linię trasą, unikać przeszkód na swojej
drodze, czy też podnosić i przenosić przedmioty.
Z każdego zestawu młody programista złoży
różne modele wg instrukcji. Potem ogranicza
go jedynie wyobraźnia!

Zobacz roboty w akcji na

www.jimurobot.pl

więcej zestawów oraz informacji na temat robotów JIMU na stronach www.multimediawszkole.pl oraz www.jimurobot.pl

899 PLN

2017

W rozpoczęciu przygody z Jimu pomoże animowana instrukcja 3D.
Wystarczy pobrać aplikację (na tablet lub smartfon z systemem iOS i
Android), dzięki której możliwe jest również sterowanie robotem.
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EDUKACJA STEM - LABORATORIA CYFROWE
PROMOCJA

1399 PLN
LabMate+

cena:

• 6 wbudowanych czujników: światła, UV, tętna, temperatury,
wilgotności, ciśnienia
• możliwość podłączenia do 4 dodatkowych czujników
• możliwość zastosowania einstein™ Splitter (umożliwia
podłączenie 2 czujników do jednego gniazda)
• Bluetooth oraz gniazdo microUSB do komunikacji z tabletami
i komputerami

Laboratoria einstein™ to najprostsze tego typu
rozwiązanie na rynku! Oprogramowanie do
doświadczeń jest w pełni po polsku. Do każdego
tabletu dodawana jest książka z przykładowymi
doświadczeniami z fizyki, chemii lub biologii.
Platforma einstein™ to:
• profesjonalne urządzenia do eksperymentów
• darmowe oprogramowanie w języku polskim
• gotowe podręczniki dla nauczyciela – ponad 100 przykładowych
eksperymentów i gotowych zadań
Dostępnych jest ponad 40 czujników do wyboru
(od podstawowych aż po bardzo zaawansowane).

WSPIERA REALIZACJĘ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

cena:

•
•
•
•
•
•
•
•

NAJLEPSZY WYBÓR

2399 PLN
Tablet+

cena:

2599 PLN

Tablet+ 2
• najnowsza generacja tabletu od einstein™ - edycja 2016
• wyświetlacz dotykowy o przekątnej 8,9" i rozdzielczości
1200x800
• 16 Gb wbudowanej pamięci
• dwie kamery (z przodu i z tyłu urządzenia)
• aż 10 wbudowanych czujników: światła, UV, tętna,
temperatury, wilgotności, ciśnienia, natężenia dźwięku,
barometr, GPS, mikrofon
• możliwość podłączenia do 4 dodatkowych czujników
• możliwość zastosowania einstein™ Splitter (umożliwia
podłączenie 2 czujników do jednego gniazda)
• darmowe oprogramowanie MiLab oraz Activity Maker
• można korzystać z typowych funkcji tabletu

zdobywca nagrody Bett 2014
na bazie systemu Android
wyświetlacz dotykowy o przekątnej 7"
8 wbudowanych czujników: światła, UV, tętna,
temperatury, wilgotności, ciśnienia, GPS, mikrofon
możliwość podłączenia do 4 dodatkowych czujników
możliwość zastosowania einstein™ Splitter (umożliwia
podłączenie 2 czujników do jednego gniazda)
darmowe oprogramowanie MiLab oraz Activity Maker
można korzystać z typowych funkcji tabletu

GRATIS: czujnik napięcia elektrycznego (+/- 25 V)
czujnik temperatury (-40 do 140 OC)
czujnik fotobramki

1O%
PONAD

Zestawy czujników

TANIEJ

PRZEDMIOT

CZUJNIKI

CENA

FIZYKA

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

1739 PLN

CHEMIA

PH, ciśnienia (20-400 kPa),
temperatury (-40 do 140 oC),
temperatury (0 do 1250 oC)

1379 PLN

BIOLOGIA

temperatury (-40 do 140 oC), ciśnienia
(150 do 1150 mbar), wilgotności, PH

1499 PLN

więcej produktów na www.multimediawszkole.pl
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
MODEL NISZCZARKI

WYDAJNOŚĆ

CENA

KARTA**

ROZMIAR

Auto+ 130M

130 kartek

2339 PLN

150 PLN

150 x 100 cm

789 PLN

Auto+ 300X

300 kartek

2999 PLN

200 PLN

180 x 90 cm

799 PLN

Promax RSX 1035

10 kartek

789 PLN

50 PLN

Promax RSS 1838

18 kartek, CD/DVD

1729 PLN

100 PLN

NANO

CLEAN ™

CENA

180 x 120 cm

999 PLN

210 x 120 cm

1619 PLN

+ 3x GRATIS*

Promax RSS 1838
Promax RSX 1035

niszczarki

Rexel Auto+/Promax

tablica stalowa

Magnetyczna powierzchnia ze stali lakierowanej z ekskluzywną technologią Nano
Clean™ jest zalecana do miejsc, w których często korzysta się z tablic suchościeralnych.
Technologia Nano Clean™ tworzy gładkie wykończenie powierzchni, które zapobiega
przenikaniu tuszu w głąb i zwiększa wydajność ścierania o 30% w porównaniu z
tradycyjną tablicą ze stali lakierowanej. Dobra ścieralność i odporność na plamy z tuszu,
zadrapania i wgniecenia.
15 lat gwarancji na powierzchnię.

Niszczarki klasy Auto Feed pozwalają zaoszczędzić
98% czasu przy niszczeniu zbędnych dokumentów –
oszczędzaj czas i pieniądze.
Linia Promax posiada zaawansowana technologię
chłodzenia, która wydłuża cykl pracy niszczarki,
zwiększając jej wydajność.

Auto+ 300X

Markery Liquid Ink 6 sztuk oraz gąbka magnetyczna i pianka czyszcząca Deepclene 150 ml
GRATIS* do każdej tablicy Nano Clean™.

Auto+ 130M

lampa

GRATIS*

Rexel ActiVita

Markery Liquid Ink 6 sztuk
ActiVita Strip

Tęsknisz za słoneczną pogodą?
Lampy ActiVita zapewniają jakość
światła dziennego, pobudzając mózg
do aktywności oraz zwiększając Twój
poziom energii i koncentracji.

Nobo Nano Clean™

ActiVita Strip+

MODEL LAMPY

CENA

GRATIS*
Gąbka magnetyczna

GRATIS*
Pianka czyszcząca Deepclene 150 ml

ActiVita Pod+
KARTA**

ActiVita Strip

399 PLN

50 PLN

ActiVita Strip+

549 PLN

100 PLN

ActiVita Pod+

469 PLN

100 PLN

**Do wyboru karty podarunkowe: Sephora, Empik
i Wyjątkowy. Aby wziąć udział w promocji należy
zakupić produkt objęty promocją w terminie od
01.09.2017 do 31.12.2017, wypełnić formularz
zgłoszeniowy na stronie www.officerewards.eu w
ciągu 30 dni od daty zakupu oraz dołączyć dowód
zakupu. Dalsze informacje oraz pełen regulamin
promocji dostępny jest na www.officerewards.eu.

* ilość produktów promocyjnych ograniczona, szczegóły w regulaminie promocji dostępnym w siedzibie organizatora i u wybranych partnerów handlowych

WEŹ UDZIAŁ W LOSOWANIU
NAGRÓD ZA ZAKUPY PRODUKTÓW
REXEL LUB NOBO
Aby wziąć udział w losowaniu nagród,
należy wysłać zgłoszenie na stronie
www.officerewards.eu do dnia
31.12.2017. W losowaniu nagród mogą
wziąć udział wyłącznie klienci końcowi.
Regulamin dostępny jest na stronie
www.officerewards.eu.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ARTYSTYCZNY
Zapraszamy do udziału w

8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Klasa ze Snów”!
Wyobraźcie sobie, jak wyglądałaby nauka w szkole, gdyby pojawiły się w niej roboty: gdyby
pomagały w prowadzeniu lekcji, albo dźwigały plecaki z podręcznikami. A może wcale
nie byłoby książek, bo zostałyby zastąpione przez automatyczne „wczytywacze wiedzy”?
Użyjcie swojej wyobraźni i pokażcie nam robota szkolnego, model „KzS 8.0”!
W 8. edycji konkursu zapraszamy do nadsyłania prac:
• plastycznych (uczniowie klas I-III szkół podstawowych)
• filmowych (uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych, uczniowie szkół
ponadpodstawowych)
• metodycznych (nauczyciele)

Regulamin na stronie konkursu: www.klasazesnow.pl
Odwiedź nas na FB: https://www.facebook.com/klasazesnow

Harmonogram:
1. Rejestracja uczestników: od 18 września 2017 roku do 15 marca 2018 roku.
2. Nadsyłanie prac: od 1 listopada 2017 do 16 kwietnia 2018 roku.
3. Obrady Komisji Konkursowej: od 17 kwietnia do 17 maja 2018 roku.
4. Ogłoszenie wyników konkursu: 23 maja 2018 roku.
5. Wręczenie nagród: pierwsza połowa czerwca 2018 roku.
Pełen wykaz nagród na stronie konkursu: www.klasazesnow.pl

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 02.11.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

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

