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Monitory interaktywne

Monitory interaktywne

TM

Monitory dotykowe 10 punktowym dotykiem i płaskim ekranem
tworzą kompletne interaktywne środowisko.

Monitory TRUTOUCH dostępne także w wersji
z wbudowanym komputerem.

Monitor interaktywny Newline

Monitor interaktywny Newline

TRUTOUCH IB seria 15

TRUTOUCH TWB seria 15

ź Ekran w rozdzielczości FULL HD, Format 16:9

ź Ekran w rozdzielczości FULL HD, Format 16:9

ź Wi-Fi

ź Wi-Fi

ź Funkcja wielodotyku - 10 pkt. dotykowych

ź Funkcja wielodotyku - 10 pkt. dotykowych

ź Wbudowany system Android (tryb tablicy interaktywnej, galeria,

ź Prosta obsługa

przeglądarka internetowa)
ź Prosta obsługa
ź Wbudowany odbiornik do bezprzewodowej transmisji
obrazu ze smartfonu lub tabletu (MirrorOP)
ź Oprogramowanie interaktywne Teach Infinity Pro

ź Hartowana szyba - 4 mm
ź Oprogramowanie interaktywne Teach Infinity Pro
ź Grubość tylko 99 mm

Przy zakupie z monitorem

Przy zakupie z monitorem

w cenie 100 zł

w cenie 100 zł

abc
Precyzja
pisania

Adnotacje

Plug&Play

Prosta obsługa

Możliwość

MONITORY Z SYSTEMEM ANDROID
(wbudowane gniazdo OPS*)
Monitor Interaktywny LED 55" TT-5515B

zakupu
monitora z

Android

6 496 zł netto

Dobra Jakość

0

%

VAT
dla Edukacji

Kreatywna
prezentacja

Multimedia

Wi-Fi

HDMI

ne MONITORY (bez Androida)
All-in-O

Z WBUDOWANYM KOMPUTEREM OPS
Monitor Interaktywny LED 65" TWB-IC65

9 946 zł netto

Monitor Interaktywny LED 70" TWB-IC70

14 354 zł netto
17 656 zł brutto

12 233 zł brutto
Monitor Interaktywny LED 70" TT-7015B

10 561 zł netto
12 990 zł brutto

7 990 zł brutto
Monitor Interaktywny LED 65" TT-6515B

Android

15 358 zł netto
18 891 zł brutto
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www.cyfrowa-szkola.pl

| f

/tabliceinteraktywne
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Tablice interaktywne

Tablice interaktywne
Elektromagnetyczne tablice interaktywne DualBoard

Dotykowe tablice interaktywne TRUBOARD
TRUBOARD

ź Technologia dotykowa pozycjonowania w podczerwieni

ź Technologia elektromagnetyczna
ź Obsługa za pomocą elektronicznych pisaków

ź Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

ź Jednoczesna praca dwóch osób na tablicy

ź Powierzchnia magnetyczna i odporna na uszkodzenia

ź Wyjątkowa precyzja działania na tablicy

ź Uchwyt lub półka na pisaki (standardowa lub

ź Intuicyjne programy do pracy z tablicą: Workspace

interaktywna) w zależności od modelu tablicy

ź Opcjonalnie oprogramowanie: Zrób to sam! Pomocnik nauczyciela

ź Wysoka rozdzielczość
ź Paski skrótów z dużymi ikonami po obu stronach tablicy

Rekomendacja Polskiego

ź Oprogramowanie interaktywne do tablicy: Teach Infinity Pro
ź Opcjonalnie oprogramowanie:

Towarzystwa Dysleksji

Dostępne modele:

Zrób To Sam! Pomocnik nauczyciela

Przy zakupie z tablicą

DualBoard (79" 4:3)

3390 zł brutto

DualBoard (89" 16:10)

4690 zł brutto

DualBoard (97" 16:9)

5190 zł brutto

Przy zakupie z tablicą
w cenie 100 zł

w cenie 100 zł

Dotykowe tablice interaktywne TOUCH BOARD PLUS
N

6-cio dotykowe tablice interaktywne

abc

S

ź Technologia dotykowa pozycjonowania w podczerwieni

Wielodotyk

Pasek skrótów
(po obu stronach)

Powierzchnia
magnetyczna

Wytrzymała
konstrukcja

Suchościeralna

ECO

USB

ź Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
ź Jednoczesna praca 6-ciu osób na całej powierzchni tablicy
ź Powierzchnia tablicy: magnetyczna

Dostępne
modele:

R3-800S

IR10-78

R5-800P

R5-800PC

R5-900PC

75"

78"

78"

78"

88"

Rozmiar
powierzchni
aktywnej

79"

82"

82"

82"

92"

Format
obrazu

(4:3)

(4:3)

(4:3)

(4:3)

ź Opcjonalnie Zrób to sam! Pomocnik nauczyciela

Dostępne modele:

Touch Board Plus 1078 (78" 4:3)

3490 zł brutto

Przy zakupie z tablicą

Touch Board Plus 1088 (88" 16:10)

4690 zł brutto

w cenie 100 zł

(16:10)

6 punktów dotyku 10 punktów dotyku 10 punktów dotyku 10 punktów dotyku 10 punktów dotyku

Powierzchnia
tablicy

magnetyczna,
suchościeralna

magnetyczna,
suchościeralna

Akcesoria

2 pisaki,
uchwyty
montażowe,
kabel USB 5m,
uchwyt na pisaki

2 pisaki,
uchwyty
montażowe,
kabel USB 5m,
uchwyt na pisaki

magnetyczna,
suchościeralna

magnetyczna,
suchościeralna,
ceramiczna

magnetyczna,
suchościeralna,
ceramiczna

3 pisaki,
3 pisaki,
3 pisaki,
wymazywacz,
wymazywacz,
wymazywacz,
wskaźnik,
wskaźnik,
wskaźnik,
uchwyty montażowe, uchwyty montażowe, uchwyty montażowe,
kabel USB 5m,
kabel USB 5m,
kabel USB 5m,
inteligentna półka
inteligentna półka
inteligentna półka

2790 zł brutto 3190 zł brutto 3290 zł brutto 3490 zł brutto 4290 zł brutto
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dużą dokładność pracy
ź Intuicyjne programy do pracy z tablicą: Workspace

Rozmiar
powierzchni
roboczej

Punkt
dotyku

ź Bardzo wysoka rozdzielczość tablicy zapewniająca

Workspace to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie interaktywne do tablic
DualBoard i Touch Board Plus. Służy do przygotowywania atrakcyjnych i angażujących lekcji.
źUkrywanie i pokazywanie elementów na warstwach
źWycinanie zdjęć z dowolnych materiałów funkcją zrzut ekranu
źPraca do 9 osób na całej lub podzielonej powierzchni - funkcja MultiUser
źNagrywanie przebiegu lekcji w formacie .avi
źPaleta narzędzi do adnotacji (pisanie, rysowanie itp.)
źTryb Office - współpraca z aplikacjami z poziomu Workspace
źRozpoznawanie pisma, znaków matematycznych i figur
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Zestawy tablic interaktywnych z projektorami

Zestawy tablic interaktywnych z projektorami

STANDARDOWA projekcja

KRÓTKA projekcja

KRÓTKA projekcja

ULTRA KRÓTKA projekcja

Tablica TRUBOARD R3-800S
+ projektor
VE303X

Tablica TRUBOARD R3-800S
+ projektor
MX806ST

Tablica Touch Board Plus 1078
+ projektor
VPL-SX226

Tablica TRUBOARD R5-800PC
+ projektor
VPL-SX631

ź Powierzchnia robocza tablicy 75" (4:3)

ź Powierzchnia robocza tablicy 75" (4:3)

ź Powierzchnia robocza tablicy 78" (4:3)

ź Powierzchnia robocza tablicy 78" (4:3)

ź Projektor NEC VE303X o standardowej projekcji

ź Projektor BenQ MX806ST o krótkiej projekcji

ź Projektor Sony VPL-SX226 o krótkiej

ź Projektor Sony VPL-SX631 o ultra krótkiej projekcji

ź Uchwyt sufitowy

ź Uchwyt ścienny

ź Oprogramowanie:

ź Oprogramowanie:

Teach Infinity Pro

Teach Infinity Pro

projekcji
ź Uchwyt ścienny
ź Oprogramowanie:

ź Uchwyt ścienny
ź Oprogramowanie:

Teach Infinity Pro

Workspace
Cena zestawu

Cena zestawu

Cena zestawu

Cena zestawu

4490 zł

5290 zł

6590 zł

7490 zł

brutto

brutto

brutto

brutto

PARAMETRY PROJEKTORA:
Standardowa projekcja - obraz 79” z odległości 1m
Żywotność lampy do 6000 godzin
Jasność: 3000 ANSI lumenów (technologia DLP)
Rozdzielczość XGA 1024x768

PARAMETRY PROJEKTORA:
Krótka projekcja - obraz 79” z odległości 1m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Jasność: 3 000 ANSI lumenów (technologia DLP)
Rozdzielczość XGA 1024x768

PARAMETRY PROJEKTORA:
Krótka projekcja - obraz 79” z odległości 1m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Jasność: 2 800 lumenów (technologia3LCD BrightEra)
Rozdzielczość XGA 1024x768

PARAMETRY PROJEKTORA:
Ultra krótka projekcja - obraz 79” z odległości 1m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Jasność: 3 300 lumenów (technologia 3LCD BrightEra)
Rozdzielczość XGA 1024x768

KRÓTKA projekcja

KRÓTKA projekcja

ULTRA KRÓTKA projekcja

ULTRA KRÓTKA projekcja

Tablica DualBoard 1279
+ projektor
MX806ST

Tablica DualBoard 1279
+ projektor
VPL-SX226

Tablica TRUBOARD R3-800S
+ projektor
VPL-SX631

Tablica Touch Board Plus 1078
+ projektor
UM301X

ź Powierzchnia robocza tablicy 79" (4:3)

ź Powierzchnia robocza tablicy 79" (4:3)

ź Powierzchnia robocza tablicy 75" (4:3)

ź Powierzchnia robocza tablicy 78" (4:3)

ź Projektor BenQ MX806ST o krótkiej projekcji

ź Projektor Sony VPL-SX226 o krótkiej projekcji

ź Projektor Sony VPL-SX631 o ultra krótkiej projekcji

ź Projektor NEC UM301X o ultra krótkiej projekcji

ź Uchwyt ścienny

ź Uchwyt ścienny

ź Oryginalny uchwyt ścienny Sony

ź Oryginalny uchwyt ścienny NEC

ź Oprogramowanie: Workspace

ź Oprogramowanie: Workspace

ź Oprogramowanie:

ź Oprogramowanie: Workspace

Teach Infinity Pro

Cena zestawu

Cena zestawu

Cena zestawu

5990 zł

6290 zł

6790 zł

7690 zł

brutto

brutto

brutto

brutto

PARAMETRY PROJEKTORA:
Krótka projekcja - obraz 79” z odległości 1m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Jasność: 3 000 ANSI lumenów (technologia DLP)
Rozdzielczość XGA 1024x768
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PARAMETRY PROJEKTORA:
Krótka projekcja - obraz 79” z odległości 1m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Jasność: 2 800 lumenów (technologia3LCD BrightEra)
Rozdzielczość XGA 1024x768

PARAMETRY PROJEKTORA:
Ultra krótka projekcja - obraz 79” z odległości 50 cm
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Jasność: 3 300 lumenów (technologia 3LCD BrightEra)
Rozdzielczość XGA 1024x768

Cena zestawu

PARAMETRY PROJEKTORA:
Ultra krótka projekcja - obraz 79” z odległości 50 cm
Żywotność lampy do 8 000 godzin
Jasność: 3 300 ANSI lumenów (technologia 3LCD)
Rozdzielczość XGA 1024x768

7

Projektory multimedialne

Mobilne systemy interaktywne

NAUTILUS
INTELLIGENT FURNITURE

STANDARDOWA projekcja

KRÓTKA projekcja

Projektor
M333 XS

Projektor
VE303X

Nautilus Netboard Portable - zestaw 4w1

Projektor
UM301X

Standardowa ogniskowa - obraz 79”
z odległości 3m
Żywotność lampy do 6000 godzin
Jasność: 3000 ANSI lumenów
(technologia DLP)
Rozdzielczość:
XGA 1024x768
brutto

Krótka ogniskowa - obraz 79”
z odległości 1 m
Żywotność lampy do 8 000 godzin
Jasność: 3 300 ANSI lumenów
Rozdzielczość:
XGA 1024 x 768

Projektor
MX507

Projektor
MX806ST

1633 zł

ULTRA KRÓTKA projekcja

3320 zł

brutto

Nautilus Netboard Portable z projektorem interaktywnym

Ultra krótka ogniskowa - obraz 89”
z odległości 50 cm
Żywotność lampy do 8 000 godzin
Jasność: 3 300 ANSI lumenów
(technologia 3LCD)
Rozdzielczość:
XGA 1024x768
brutto

w prosty sposób pozwala zamienić dowolną powierzchnię w interaktywną
przestrzeń obsługiwaną elektronicznymi pisakami. Dzięki wygodnej
do przenoszenia konstrukcji, zestaw można postawić w dowolnym miejscu
i uzyskać: podłogę interaktywną, stół interaktywny, tablicę interaktywną,
ekran interaktywny.

4500 zł

Projektor
MX842 UST

Dostępne
zestawy:

Cechy
zestawu

Standardowa ogniskowa - obraz 79”
z odległości 3m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Jasność: 3 200 ANSI lumenów
Rozdzielczość:
XGA 1024x768

1590 zł

Krótka ogniskowa - obraz 79”
z odległości 1m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Jasność: 3 000 ANSI lumenów
Rozdzielczość:
XGA 1024x768

3289 zł

brutto

Projektor
VPL-EX235

brutto

Nautilus Netboard Portable 4w1
z BenQ MX854 UST + oprogramowanie:
Zrób To Sam! Pomocnik nauczyciela

Nautilus Netboard Portable 4w1
z NEC UM301Xi + oprogramowanie:
Zrób To Sam! Pomocnik nauczyciela

źDwa pisaki + Point DRAW PW01U
źMożliwa jednoczesna praca do 4 osób
źŁatwa konfiguracja - szybka kalibracja

źDwa pisaki + Multi-Pen
źMożliwa jednoczesna praca do 4 osób
źŁatwa konfiguracja - szybka kalibracja

brutto

Ultra krótka ogniskowa - obraz 79”
z odległości 50 cm
Żywotność lampy do 7 000 godzin
Jasność: 3 000 ANSI lumenów
(technologia DLP)
Rozdzielczość:
XGA 1024x768
brutto

Parametry
projektora

4339 zł

Podłoga interaktywna

2090 zł

brutto
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źŻywotność lampy do 8 000

godzin
źJasność: 3 500 ANSI lumenów
ź(technologia DLP)
źRozdzielczość: XGA 1024x768

źJasność: 3000 ANSI lumenów
ź(technologia 3LCD)
źRozdzielczość: XGA 1024x768

6960 zł brutto

7560 zł brutto

godzin

Projektor
VPL-SX631

Projektor
VPL-SX226

Standardowa ogniskowa - obraz 79”
z odległości 3m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Jasność: 2 800 lumenów
(technologia 3LCD BrightEra)
Rozdzielczość:
XGA 1024x768

źŻywotność lampy do 6 000

Krótka ogniskowa - obraz 79”
z odległości 1 m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Jasność: 2 800 lumenów
(technologia 3LCD BrightEra)
Rozdzielczość:
XGA 1024x768

3590 zł
brutto

Ekran interaktywny

Stół interaktywny

Tablica interaktywna

Ultra krótka ogniskowa - obraz 79”
z odległości 50 cm
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Jasność: 3 300 lumenów
(technologia 3LCD BrightEra)
Rozdzielczość:
XGA 1024x768

4290 zł
brutto
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Głośniki i wzmacniacze głosu

Wizualizery
Wizualizery Newline TruCam umożliwiają prezentację dokumentów i obiektów
przestrzennych w wysokiej jakości. Za pomocą kamery umieszczonej na ruchomym
ramieniu można wyświetlać na dużym ekranie obraz elementu znajdującego się
w jej zasięgu. Można również robić zdjęcia oraz nagrywać filmy.

Przenośny system z funkcją karaoke - BEAR 400 R
Umożliwia miksowanie sygnału z dwóch mikrofonów z muzyką odtwarzaną
z wbudowanego odtwarzacza kart SD, pamięci USB plików Mp3,
urządzenia zewnętrznego (np. smartfon, odtwarzacz CD lub komputer).
Miś karaoke doskonale sprawdzi się na zajęciach w przedszkolu, szkole,
na zabawach dla dzieci itp. Miś dostępny również w kolorach: różowym i czarnym
MOC: 10W RMS | Układ ochrony słuchu dla dzieci
Wbudowany akumulator: 1,500 mAh
Dwa mikrofony w zestawie: bezprzewodowy i przewodowy
Czas pracy na baterii: do 15 h | Waga: 1,5 kg
Łączność: Bluetooth

Cena zestawu

Newline TC-10P

Newline TC-20P

Newline TC-51D

568 zł
brutto

Osobisty system nagłośnieniowy | FAP-6C
Wygodne mocowanie w talii za pomocą regulowanego paska.
Wzmacniacz głosu z dynamicznym mikrofonem odpornym
na sprzężenia oraz dodatkowym wejściem na źródło dźwięku.

490 zł
brutto

Przenośny system nagłośnieniowy | ASH-7512UB
Bezprzewodowy, lekki i energooszczędny system posiada wbudowane:
USB / SD / Mp3 i odbiornik bluetooth. Wyposażony w wewnętrzną baterię litową
i kółka transportowe. Idealny dla nauczycieli, prowadzących zajęcia sportowe
oraz imprezy rozrywkowe. Pilot i mikrofon VHF w zestawie!
MOC: 100 W maximum, 50W RMS
Pasmo przenoszenia: 55-20,000 Hz
Długość pracy na akumulatorze: 5 h
Waga: 8.1 kg

Cena zestawu

1459 zł
brutto

Wielofunkcyjny wzmacniacz do systemów nagłośnieniowych
MPA 122P Dedykowany w szczególności do jednostek edukacyjnych (szkoły, przedszkola, uczelnie).
Posiada wbudowany mikser, odtwarzacz kart SD i plików Mp3. Posiada bardzo przydatną funkcję
tygodniowego programowania odtwarzania dźwięków i muzyki w tym np.: dzwonków na lekcje i przerwy,
muzyki płynącej podczas przerw, ogłoszeń, komunikatów głosowych itp.
MOC: 180 W maximum, 120 W RMS
Wyświetlacz LCD
Tygodniowy programator: dzwonków, ogłoszeń, muzyki, itp.
Pasmo przenoszenia: 50-18,000 Hz ±3 dB

Bezprzewodowy
tablet w zestawie!

Cena zestawu

Wzmacniacz 10W z regulacją głośności
Wbudowany odtwarzacz/SD/MP3
Zasilanie bateryjne/akumulatorowe | Czas pracy na bateriach około 6-8h

Dostępne modele
Zoom optyczny:
Zoom cyfrowy:
Rozdzielczość wideo:
Klatki wyświetlane
w ciągu sekundy:
Liczba portów HDMI:
Wejście na karty pamięci:
Obszar fotografowania:
Wyświetlacz:
Zainstalowane
oprogramowanie:
Sterowanie bezprzewodowe:
Pamięć wbudowana:
Ramię:
Wejście/wyjście s-video:
Podświetlenie:

x5
x10
FullHD

x12
x10
FullHD

x12
x10
FullHD

30 fps
2 (1 x wejścia i 1 x wyjścia)
SD
380 mm x 214 mm

30 fps
2 (1 x wejścia i 1 x wyjścia)
SD
A3
LCD

60 fps
4 (2 x wejścia i 2 x wyjścia)
SD
A3
LCD

do edycji zdjęć

do edycji zdjęć

160 MB
elastyczne

160 MB
składane

składane

górne

górne

górne i dolne

1740 zł

2629 zł

3740 zł

brutto

brutto

brutto

Cena zestawu

4415 zł

Dostępne również wizualizery firmy

brutto
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Programy interaktywne

Zestawy z mocowaniem ściennym
Tablica interaktywna z projektorem zawieszona na ruchomym mocowaniu ściennym to bardzo dobre
rozwiązanie dla przedszkoli i nauczania zintegrowanego. Rozwiązanie takie pozwala na szybką zmianę
wysokości tablicy umożliwiając wygodne korzystanie z niej małym dzieciom i nauczycielom.

Rewelacyjny program do tworzenia własnych ćwiczeń interaktywnych w prosty i intuicyjny sposób
przekształci zajęcia w przedszkolu w interaktywną zabawę.
Został stworzony jako pomoc dla nauczycieli pracujących z tablicami interaktywnymi ale również może
działać niezależnie i stanowić doskonały dodatek do nauczania i zabawy przedszkolu.
Program „Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela” zawiera gotowe szablony ćwiczeń,
dzięki którym nauczyciel może przygotować w szybki sposób własne materiały do zajęć.

Przy zakupie z tablicą lub monitorem

Cena programu bez tablicy

690 zł brutto

Regulacja wysokości góra-dół 45 cm

w cenie 100 zł

Ruchome mocowanie ścienne

Przykładowe szablony ćwiczeń dostępne w programie:
Odkrywanie
obrazka

Grupowanie
w zbiory

Anagram
Drabinka zdań
Gorące punkty
Grupowanie w kolumnach
Krzyżówka

Łączenie
w pary

Sortowanie
obrazków

Losowanie pytań z obrazkiem
Oś czasu
Przyporządkuj opisy
Składanie wyrazu z liter
Test prosty

Memory

Test wielokrotny
Układanie zdań
Ukryte słowa
Uzupełnianie zdań
Wykreślanka

www.zts.edu.pl
Program nagrodzony Diamentem Oświaty i Medalem Targów Kielce

Zestawy
Cena zestawu

Tablica DualBoard 1279
z projektorem Sony VPL-SX226
z ruchomym mocowaniem ściennym

8090 zł
brutto
Cena zestawu

Tablica TRUBOARD R3-800P
z projektorem NEC UM301X
z ruchomym mocowaniem ściennym
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8990 zł
brutto

Oprogramowanie Teach

Infinity Pro umożliwia efektywne wykorzystanie

tablicy interaktywnej oraz monitora Newline podczas zajęć w przedszkolu i w szkole.
Teach Infinity Pro posiada m.in.:
ź Bogata baza narzędzi do adnotacji – pisaki, markery, piórka

laserowe
ź Rozpoznawanie pisma i figur geometrycznych,
ź Zrzuty ekranowe
ź Nagrywanie przebiegu lekcji lub spotkania
ź Umieszczanie w prezentacji animacji flash, zdjęć, nagrań
dźwiękowych oraz filmów

ź Narzędzia ułatwiające naukę

matematyki, fizyki, chemii, biologii
ź Eksport stworzonych materiałów do

popularnych formatów takich jak PPT,
EXCEL, WORD, PDF
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Cyfrowe Laboratorium Przyrodnicze

Piloty do odpowiedzi

Bezprzewodowe, kompaktowe
laboratorium naukowe mieszczące się w ręce

System do odpowiedzi
ź Służy do przeprowadzania szybkich testów, konkursów, ankiet
ź Doskonale aktywizuje uczniów poprzez zabawę i wprowadza elementy współzawodnictwa

młodego naukowca. Dysk pomiarowy Labdisc

ź Uczniom daje natychmiastową informację zwrotną

to urządzenie z wbudowanymi kilkunastoma czujnikami

ź Nauczycielom daje błyskawiczne wyniki i raporty

do przeprowadzania doświadczeń

ź Oszczędza czas poświęcony na sprawdzanie prac i wystawianie ocen

z każdej dziedziny nauki.

ź W pełni integruje się z programem PowerPoint
ź Składa się z pilotów, odbiornika i oprogramowania oraz umożliwia wykorzystanie

urządzeń mobilnych jak telefony czy tablety

Nagrody:

Labdisc Uniwersalny
Piloty ResponseCard LT

Wbudowane czujniki: odległości, ciśnienia, napięcia i natężenia prądu,
natężenie światła, wejście uniwersalne, pH, temperatury: otoczenia,
cieczy/ciał stałych, wilgotności, GPS, natężenia dźwięku, fali dźwiękowej,

Zestaw 32 pilotów

ź Możliwość udzielenia odpowiedzi:

Wbudowane czujniki: ciśnienia, napięcia, niskiego napięcia, natężenie
światła, 2 wejścia uniwersalne, temperatury: otoczenia, cieczy/ciał stałych,
odległości, natężenia prądu, fali dźwiękowej, akcelerometr

brutto

Zestaw bezterminowo działa z Turning Point 5 i Flow!

Oprogramowanie do pilotów
Oprogramowanie TurningPoint to rozwiązanie, które w połączeniu z pilotami tworzy idealne
narzędzie do angażowania uczniów, przeprowadzania sprawdzianów, testów, głosowań czy ankiet.
TurningPoint integruje się bezpośrednio z oprogramowaniem PowerPoint, a także współpracuje
z każdym programem na komputerze, stronami internetowymi lub filmami.
Dzięki temu rozwiązaniu szybko można przygotować listę uczestników, pytania testowe, sprawdzian
i natychmiast otrzymać wyniki.
TurningPoint 8 został poszerzony między innymi o nowe raporty demograficzne oraz zespołowe,
eksport wszystkich raportów do jednego pliku a także nową szatę graficzną.
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2972 zł
brutto

Labdisc Bio-Chem

Cena zestawu

3745 zł

brutto

Labdisc Fizyka

jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru,
prawda - fałsz
ź Dioda informująca o udzieleniu odpowiedzi
ź Komunikacja z komputerem w technologii radiowej:
zasięg działania 60 m
ź 3-letni dostęp do oprogramowania Turning Point 7/8

W CENIE ZESTAWU OTRZYMASZ:
32 piloty ResponseCard + odbiornik
+ torba na piloty + 3-letnia licencja
na oprogramowanie Turning Point 7/8

3292 zł

Wbudowane czujniki: ciśnienia powietrza i barometrycznego, przewodności, pH,
rozpuszczony tlen DO2, natężenie światła, wejście uniwersalne, temperatury
w zakresie - 200 oC do 1200 oC, temperatury otoczenia, pulsu serca,
temperatury: otoczenia, cieczy/ciał stałych, wilgotności, GPS, kolorymetr

3591 zł
brutto

Dysk Mini
Wbudowane czujniki: napięcia i natężenia prądu, ciśnienia, wilgotności,
temperatury: otoczenia, cieczy/ciał stałych, pH, pulsu, GPS

1701 zł
brutto

Dostępne również dodatkowe czujniki zewnętrzne!

OPROGRAMOWANIE GlobiLab
Bezpłatne oprogramowanie dostępne dla 5 platform: PC, MAC, iOS, Linux, Android
GlobiLab to intuicyjne oprogramowanie umożliwiające analizę danych zebranych za
pomocą dysków pomiarowych (Labdisc). Posiada wiele zaawansowanych funkcji i
narzędzi do analizy, edycji i statystyk wyników. Zawiera 16 gotowych scenariuszy lekcji z
wykorzystaniem dysków pomiarowych Labdisc. GlobiLab dostępny jest w języku polskim.
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O nas
Agraf…
… jest firmą, która zajmuje się dystrybucją wysokiej jakości sprzętu i oprogramowania dla różnych branż.
Od momentu powstania w 1987 roku zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technologii do Polski.
Od 2002 roku ważne miejsce wśród oferowanych produktów zajęły innowacyjne rozwiązania dla edukacji.
Zaczynając od sprowadzenia pierwszych w Polsce tablic interaktywnych dzisiaj mamy szeroką ofertę cyfrowych
i interaktywnych urządzeń przenoszących przedszkole i szkołę w XXI wiek.
Jednym z najważniejszych działań Agrafu jest przybliżanie nauczycielom nowych technologicznie rozwiązań
dla szkół i przedszkoli. Prowadząc wiele warsztatów i szkoleń Agraf stara się pokazać jak mogą zmienić się zajęcia
dzięki interaktywnym produktom i jak te urządzenia efektywnie wykorzystywać.

lat
doświadczenia
1987-2017

Produkty z katalogu dostępne do wyczerpania zapasów
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Ceny podane są informacyjnie, zawierają podatek VAT (23%) i mogą
ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut.

Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych
przedstawionych na zdjęciach. Wszystkie nazwy towarów
i firm oraz znaki towarowe użyto w katalogu jedynie
w celu informacyjnym i są wyłącznie własnością tych firm.

Dystrybutor

SYSTEMY INTERAKTYWNE
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ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź
tel. +48 (42) 25 03 185
e-mail: info@agraf.com.pl
www.cyfrowa-szkola.pl
www.agraf.com.pl

TWÓJ DOSTAWCA

