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ROZWIĄZANIA

Dlaczego najlepsze?

DLA EDUKACJI

Co może się wydarzyć, jeśli szkoła zakupi sprzęt lub oprogramowanie nie najlepszej jakości?

Dlaczego cyfrowe?
Żyjemy w ciągle zmieniającym się
świecie, zmiany następują coraz
szybciej. Nie omija to również placówek
edukacyjnych.

•
•
•
•

W krótkim czasie uczniowie popsują urządzenia.
Nauczycielom trudno będzie posługiwać się nowymi rozwiązaniami i nie będą one
używane.
Małe możliwości techniczne i programowe spowodują, że cele dydaktyczne nie zostaną
osiągnięte.
Pewnie sami Państwo wiedzą, co jeszcze ….

Szkoła jest tym miejscem, gdzie „wyrzucenie pieniędzy w błoto” jest najbardziej bolesne.

Rolą szkoły jest przygotowanie ucznia
tak, by wporadził sobie w cyfrowej
przyszłości.
Młodzież od najmłodszych lat posługuje
się urządzeniami cyfrowymi i to kształtuje
jej sposób postrzegania świata. Jeśli
nauczyciele tego nie uwzględnią, będą
nieskuteczni.
Technologia cyfrowa pozwala znacznie
wzbogacić warsztat metodyczny.
Powinna być używana tak, aby
skuteczniej pomóc uczniom zrozumieć
świat i zapamiętać fakty.
W podstawach programowych zapisano
obowiązek rozwijania umiejętności
kluczowych, z uwzględnieniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Nie tylko na lekcjach informatyki, ale
na co dzień i na każdym przedmiocie.
Zdarza się, że z powodu braku czasu
nauczyciele pomijają pewne tematy
lub wykonywanie doświadczeń na
lekcjach. Technologia cyfrowa likwiduje
te przeszkody i pozwala zrealizować
to, co tradycyjnymi metodami byłoby
niemożliwe.
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Co możemy dla Was zrobić?
Aby właściwie wyposażyć placówkę, dyrektorzy muszą wybierać z ogromnej oferty
produktów, usług oraz szkoleń. Jak taki proces przeprowadzić z największą korzyścią
dla uczniów, odpowiedzialnie oraz nie narażając się na niespodziewane lub ukryte
dodatkowe koszty? Niewątpliwie trzeba dysponować dużą wiedzą lub opierać się
na zaufanych i zarazem doświadczonych partnerach. Nasz katalog wychodzi naprzeciw
tym problemom.
W katalogu prezentujemy najnowsze technologie stosowane w edukacji. Przedstawione
rozwiązania są sprawdzone i wyselekcjonowane z naszej szerokiej oferty, specjalnie
dla instytucji edukacyjnych. Każdej placówce pomożemy indywidualnie wybrać urządzenia
lub zaprojektować rozwiązanie. Wykonamy montaż, instalację, integrację
oraz uruchomienie systemów. Przeprowadzimy również szkolenia dla użytkowników,
zawierające aspekty dydaktyczne wykorzystania urządzeń. Prowadzimy serwis projektorów,
tablic interaktywnych, monitorów i innych oferowanych urządzeń.

Nauczyciel nigdy nie pozostanie sam z problemem
Staramy się być nie tylko sprzedawcą, ale przede wszystkim partnerem szkół i nauczycieli.
Na każdym etapie można liczyć na naszą pomoc. Od instalacji i szkolenia użytkowników,
poprzez serwis i bieżącą pomoc aż do zaawansowanych szkoleń dydaktycznych.
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Monitory i tablice interaktywne SMART

Str. 4-5

Komputery stacjonarne PCS

Str. 14

SMART jest światowym liderem technologii dla edukacji. Ponad 30 lat
innowacji zaowocowało interaktywnymi wyświetlaczami
dedykowanymi do edukacji. Wyróżnia je intuicyjna obsługa, odporność
oraz duża gama możliwości zastosowania podczas zajęć.

Komputery PSC są tworzone dla osób żądnych wiedzy oraz
poszukujących idealnych narzędzi do pracy. PCS jest przeznaczony do
użytku profesjonalnego zarówno w biurze, jaki i w szkole czy na uczelni,
wyposażony w najnowsze funkcje wspomagające pracę i naukę.

Oprogramowanie SMART Learning Suite

Str. 6

Pracownie językowe SANAKO

Str. 7

Tradycyjne metody nauczania zazwyczaj oferują interakcję jedynie
między pojedynczym uczniem a nauczycielem, pozostawiając resztę
klasy bezczynną. Laboratoria językowe SANAKO zapewniają pełne
zaangażowanie wszystkich uczniów oraz intuicyjną, prostą obsługę
na najwyższym poziomie.

Najlepsze na świecie oprogramowanie edukacyjne łączące uczniów,
nauczycieli i urządzenia. Lekcje ze SMART Learning Suite są
praktycznym uczeniem się opartym na współpracy.

Projektory multimedialne MAXELL
Nieodzownym uzupełnieniem tablicy interaktywnej jest projektor
multimedialny. W naszej ofercie znajdują się projektory dedykowane
do pracy z tablicami interaktywnymi oraz do pracy standardowej.
Oferowane przez nas urządzenia charakteryzują
się wysoką jakością i niezawodnością.

Laboratoria przyrodnicze PASCO

Str. 8 - 9

Firma PASCO, to światowy lider, producent urządzeń cyfrowych
służących do nauczania przedmiotów przyrodniczych poprzez
doświadczenia. Nauczyciele mogą korzystać z gotowych rozwiązań
przygotowanych w oparciu o polskie podstawy programowe.

Robotyka i kodowanie CUBICO

Str. 10 - 11

Niezwykle inspirująca i kreatywna gra do nauki kodowania, którą
dzieci pokochały od pierwszego wejrzenia. Łączy dwa światy: realny
i wirtualny. Książki z obrazkowymi historyjkami/zadaniami, kolorowe
klocki z jednoznacznie określonymi funkcjami czy niezwykła aplikacja
zamieniająca napisany kod/program w inspirującą grę to naturalne
środowisko dziecka.

Komputery przenośne ACER

Str. 12 - 13

Firma Acer z pełnym zaangażowaniem wspiera szkoły i instytucje
w dążeniu do wdrażania innowacyjnych środowisk nauki opartej na
najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych.

Wizualizery ELMO i SMART

Str. 15

Str. 16

Wizualizery to sprawdzone narzędzie dydaktyczne w dzisiejszych
klasach, mają możliwość podłączenia do praktycznie dowolnego
urządzenia: komputera, projektora, interaktywnego płaskiego
wyświetlacza, tablicy interaktywnej, monitora komputerowego
lub ekranu telewizora, umożliwiając nauczycielom wyświetlanie
dokumentów i innych obiektów w doskonałej jakości.

Szafki do przechowywania, transportu
i ładowania komputerów LEBA

Str. 17

Bezpieczne i elastyczne rozwiązania do przechowywania i ładowania
urządzeń mobilnych.

Akcesoria

Str. 18

Posiadamy w swojej ofercie produkty sprawdzonych producentów,
które doskonale uzupełniają lub wspierają pozostałe rozwiązania.

Serwis i pozostałe usługi

Str. 19

Oprócz działalności handlowej prowadzimy profesjonalny serwis
sprzętu audiowizualnego. Obecnie, bazując na ponad dwudziestoletnim
doświadczeniu z powodzeniem świadczymy usługi serwisowe,
w zakres których wchodzą naprawy, konserwacje, czyszczenia,
strojenie, doradztwo techniczne dotyczące urządzeń multimedialnych.
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4 MONITORY I TABLICE INTERAKTYWNE SMART

SMART Technologies

4K

Monitory i tablice interaktywne

ULTA HD

RESULUTION

iQ to technologia “wszystko w jednym”,
dostępna wyłącznie dla monitorów SMART Board
Wbudowana technologia iQ sprawia, że wszystko, czego potrzebujesz
dostępne jest w jednym miejscu, po dotknięciu palcem. Nie ma potrzeby
stosowania kabli. Wbudowany komputer zapewnia jednodotykowy dostęp
do wszystkich aplikacji SMART Learning Suite - od interaktywnych lekcji
i gier do współpracy online.

Przekątna

65 cali

75 cali

86 cali

Rozdzielczość

4K

4K

4K

Wielodotyk

TAK, 20 punktów

TAK, 20 punktów

TAK, 20 punktów

SLS*

TAK

TAK

TAK

Technologia iQ

TAK

TAK

TAK

na

Twoja ce

6565,00 zł netto

Cena katalogowa:

9945,00 zł netto

17945,00 zł netto

* VAT 0% na monitor interaktywny dla edukacji

Oprogramowanie
edukacyjne w zestawie:

Tablice interaktywne SMART
Tablica interaktywna Smart Board M680
(następca modelu SB680) kanadyjskiego
producenta zyskała nową funkcjonalność
rozpoznawania wielodotyku. Technologia
DViT umożliwia jednoczesną pracę
przy tablicy dwóm uczniom. Mogą oni
współpracować ze sobą w tym samym
czasie, wchodząc jednocześnie w interakcję z
treścią zajęć. Dzięki temu uczniowie
i nauczyciele w naturalny sposób wpływają
na treść lekcji – pisząc na tablicy (pisakami lub palcami), „ścierając” to,
co zostało napisane lub posługując się gestami, jak np. „obracanie” czy
powiększanie”.

w wersji standard

MONITOR
MONITOR
MONITOR
SMART Board MX 265 SMART Board MX 275 SMART Board MX 286

Monitory interaktywne SMART Board
Zapewniają szybki dostęp do narzędzi
współpracy, takich jak: cyfrowa tablica,
przeglądarka Chromium™ oraz łatwe
udostępnianie ekranu. Seria SMART
Board MX ma wszystko, czego potrzebują
nauczyciele do prowadzenia zajęć lekcyjnych.
Seria MX to idealny wybór dla szkół
potrzebujących monitora interaktywnego
przy ograniczonym budżecie.

Oprogramowanie
edukacyjne w zestawie:

w wersji standard

TABLICA
SMART Board M680

TABLICA
SMART Board M680V

TABLICA
SMART Board M685

Przekątna

77 cali

77 cali

87 cali

Oprogramowanie

SMART Notebook

SMART Notebook

SMART Notebook

Wielodotyk

TAK, 2 jednocześnie

TAK, 2 jednocześnie

TAK, 2 jednocześnie

Obsługa gestów

TAK

TAK

TAK

Półka na pisaki

TAK, z przyciskami

TAK, bez przycisków

TAK, z przyciskami

na

Twoja ce

Cena katalogowa:

3995,00 zł z VAT

3195,00 zł z VAT

4915,00 zł z VAT
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SMART Technologies

Zestawy - Tablica z projektorem

ZESTAW
Tablica SMART Board M680

ZESTAW
Tablica SMART Board M680V

ZESTAW
Tablica SMART Board M685

ZESTAW
Tablica SMART Board M685V

Przekątna

77 cali

Przekątna

77 cali

Przekątna

87 cali

Przekątna

87 cali

Oprogramowanie

SMART Notebook

Oprogramowanie

SMART Notebook

Oprogramowanie

SMART Notebook

Oprogramowanie

SMART Notebook

Wielodotyk

TAK, 2 jednocześnie

Wielodotyk

TAK, 2 jednocześnie

Wielodotyk

TAK, 2 jednocześnie

Wielodotyk

TAK, 2 jednocześnie

Obsługa gestów

TAK

Obsługa gestów

TAK

Obsługa gestów

TAK

Obsługa gestów

TAK

Półka na pisaki

TAK, z przyciskami

Półka na pisaki

TAK, bez przycisków

Półka na pisaki

TAK, z przyciskami

Półka na pisaki

TAK, bez przycisków

+ Projektor MAXELL MC-AX3006

+ Projektor MAXELL MC-AX3006

+ Projektor HITACHI LP-AW3001

+ Projektor HITACHI LP-AW3001

Jasność

Jasność

Jasność

Jasność

3300 ANSI

3300 ANSI

3300 ANSI

3300 ANSI

Rozdzielczość XGA (1024x768)

Rozdzielczość XGA (1024x768)

Rozdzielczość WXGA (1280 x 800)

Rozdzielczość WXGA (1280 x 800)

Kontrast

10000:1

Kontrast

10000:1

Kontrast

500000:1

Kontrast

500000:1

Żywotność
lampy

4000

Żywotność
lampy

4000

Żywotność
lampy

20 000

Żywotność
lampy

20 000

Cena katalogowa:

na

na

na

Twoja ce

7315,00 zł z VAT

Twoja ce

Cena katalogowa:

6575,00 zł z VAT

Twoja ce

Cena katalogowa:

na

8575,00 zł z VAT

Twoja ce

Cena katalogowa:

7795,00 zł z VAT
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6 OPROGRAMOWANIE SMART LEARNING SUITE

KLUCZOWE CECHY OPROGRAMOWANIA

SMART Technologies

SMART Learning Suite
Jeden prosty model cenowy.
Miliony cennych doświadczeń.
Gry edukacyjne, współpraca uczniów
w grupach, ocenianie - to wszystko w
jednej aplikacji, która umożliwia nie tylko
tworzenie, ale także udostępnianie lekcji.

Co zawiera pakiet:
Oprogramowanie SMART Notebook
SMART Notebook® to najlepsze na świecie oprogramowanie edukacyjne, które pomaga
uczniom brać aktywny udział w lekcji i daje możliwość uczenia się poprzez praktykę.
Możesz zainstalować Notebook na swoim domowym komputerze i przesyłać lekcje
bezpośrednio na ekran SMART Board z funkcją IQ.

Oprogramowanie na każde
urządzenie

Steruj ekranem SMART Board
za pomocą aplikacji

Urządzenia mobilne, interaktywne tablice
i ekrany, Chromebooki, możliwość
korzystania z prywatnych urządzeń. Pakiet
SMART Learning Suite jest kompatybilny
z każdym sprzętem. To prawdziwe centrum
łączności wewnątrz sali lekcyjnej.

Dzięki aplikacji SMART Notebook Player
nie musisz stać z przodu klasy. Teraz
możesz sterować ekranem SMART Board
za pomocą smartfona lub tableta
i swobodnie poruszać się po klasie,
aby pomagać uczniom.

Jeden prosty model kalkulacji
kosztów.

Wszechstronność umożliwiająca
sukces

Pakiet SMART Learning Suite oferuje prosty
model wyceny, dopasowany do Twoich
potrzeb, dzięki któremu za wszystkie usługi
płacisz tylko raz. Cena będzie niższa
w przypadku zakupu większej liczby licencji
lub dłuższego planu.

Pakiet SMART Learning Suite wspomaga
wszystkie metody nauczania: wykłady,
lekcje prowadzone przez uczniów,
nauczanie metodą projektów czy lekcje
odwrócone. Bez względu na temat i wiek
uczniów. Dydaktycy mogą prosto i szybko
tworzyć interaktywne oraz dynamiczne
treści, które zaangażują uczniów i sprawią
im mnóstwo frajdy. Wystarczy mniej niż
pięć minut, aby przygotować barwne
i stymulujące zajęcia. Dodatkowo
pedagodzy mogą liczyć na stałe wsparcie
naszego zespołu.

SMART Ćwiczenia
SMART Ćwiczenia oferuje szablony do tworzenia zabaw edukacyjnych, które dostosujesz
do swoich potrzeb w kilka minut. Wysoka jakość grafiki i dźwięku, możliwość
wykonywania wszystkich ćwiczeń na telefonie komórkowym, laptopie czy tablecie
sprawia, że uczniowie się nie nudzą.
SMART response® 2
Aby osiągnąć lepsze wyniki nauczania, najlepiej na bieżąco sprawdzać, czy uczniowie
osiągnęli cele lekcji. Utwórz test w mniej niż 5 minut, który uczniowie rozwiążą na
komputerze, laptopie, tablecie czy telefonie.
SMART Learning Suite Online
SMART Learning Suite Online umożliwia pracę w chmurze. Dzięki temu nauczyciel,
pracując na dowolnym komputerze podłączonym do internetu, tworzy, wyświetla
i wysyła na urządzenia uczniów slajdy i ćwiczenia. Co więcej, może zamienić każdy plik
pdf czy prezentację Power Point w aktywne ćwiczenie dla uczniów. Uczniowie na swoich
urządzeniach mogą nie tylko śledzić wyświetlane na tablicy slajdy, ale jeśli nauczyciel
zechce, pisać i rysować po nich czy dodawać zdjęcia. Wypróbuj za darmo przez 45 dni.

*Wszystkie interaktywne wyświetlacze SMART zawierają roczną subskrypcję aplikacji SMART Notebook Premium
oraz aplikacji chmurowej SMART Learning Suite Online
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7 PROJEKTORY MULTIMEDIALNE MAXELL/HITACHI

MAXELL / HITACHI

Projektory multimedialne
Projektory Maxell dla edukacji
ULTRA KRÓTKOOGNISKOWE

Maxell
MC-AX3006
Jasność

KRÓTKOOGNISKOWE

Hitachi
LP-AW3001
3300 ANSI

Jasność

Maxell
MC-CX301
3300 ANSI

Jasność

PRZENOŚNE

Maxell
MC-EX353
3100 ANSI

Jasność

Maxell
MC-EX303
3700 ANSI

Jasność

3300 ANSI

Rozdzielczość XGA (1024x768)

Rozdzielczość WXGA (1280 x 800)

Rozdzielczość XGA (1024x768)

Rozdzielczość XGA (1024x768)

Rozdzielczość XGA (1024x768)

Kontrast

10000:1

Kontrast

500000:1

Kontrast

10000:1

Kontrast

20000:1

Kontrast

20000:1

Żywotność
lampy

4000

Żywotność
lampy

20,000

Żywotność
lampy

20000

Żywotność
lampy

6000

Żywotność
lampy

6000

Idealny projektor do współpracy
z tablicami interaktywnymi
dzięki ekstremalnie małej
odległości projekcji. Urządzenie
wykorzystywane w miejscu gdzie
odległość projektora od ekranu musi
być jak najmniejsza.

Idealny projektor do współpracy
z tablicami interaktywnymi
dzięki ekstremalnie małej
odległości projekcji. Urządzenie
wykorzystywane w miejscu gdzie
odległość projektora od ekranu musi
być jak najmniejsza.

Projektor zaprojektowany
do współpracy z tablicami
interaktywnymi. Projektor umożliwia
również instalację w salach
w których są ograniczone możliwości
montażu urządzenia ze względu na
odległość od ekranu.

Projektor przenośny o niewielkich
wymiarach i wadze.

Projektor przenośny o niewielkich
wymiarach i wadze.

PROJEKTORY ZALECANE DO ZESTAWU Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ

Cena katalogowa:

na

na

na

Twoja ce

4195,00 zł z VAT

Twoja ce

Cena katalogowa:

4355,00 zł z VAT

Twoja ce

Cena katalogowa:

na

na

2725,00 zł z VAT
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Twoja ce

Cena katalogowa:

2215,00 zł z VAT

Twoja ce

Cena katalogowa:

1885,00 zł z VAT

8 LABORATORIA PRZYRODNICZE PASCO

Przykładowe zestawy - dla szkół podstawowych
Przygotowane do polskiej podstawy programowej.

PASCO Scientific

Laboratoria przyrodnicze

Biologia – uczniowski mały

Chemia – uczniowski mały

•

•

•

Kilka słów o PASCO...
PASCO, to firma w USA od ponad 50 lat
zajmująca się wyłącznie projektowaniem
i produkowaniem urządzeń, które w
najlepszy możliwy sposób wspierają
nauczycieli na całym świecie w
nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
poprzez wykonywanie doświadczeń.

•

Poznaj zestaw!

PASCO zajmuje pozycję światowego
lidera w tej dziedzinie.

Kluczowe cechy czujników PASCO:

Zestaw do ćwiczeń dla jednej grupy
uczniowskiej.
Pozwala przeprowadzić w formie
cyfrowej dużą część doświadczeń
obowiązkowych.

Poznaj zestaw!

na

Twoja ce

PAS C O

Cena katalogowa:

Zestaw do ćwiczeń dla jednej grupy
uczniowskiej.
Pozwala przeprowadzić
w formie cyfrowej 18 doświadczeń
obowiązkowych.

na

Twoja ce

3910,00 zł z VAT

Cena katalogowa:

1970,00 zł z VAT

Bezprzewodowe – kluczowe
znaczenie dla szybkości
i możliwości wykonywania
doświadczeń w szkołach.

Przemyślane, trwałe, z 5 letnią
gwarancją.

Fizyka – nauczyciela startowy

Przyroda – nauczyciela startowy

•

•

Gotowe, wbudowane
doświadczenia – nawet dla osób
o małej wprawie w korzystaniu
z urządzeń cyfrowych.

Najlepsze na rynku oprogramowanie
dla uczniów i nauczycieli –
analiza wyników najszybciej lub
najdokładniej.

•

Infolinia dydaktyczna – pomoc
nauczycielom, merytoryczna
i dydaktyczna, nie tylko
techniczna.

Opisy doświadczeń –
przygotowane do polskich
podstaw programowych,
przez polskich nauczycieli
(a nie tłumaczenie materiałów
zagranicznych).

Wykonując doświadczenia wyłącznie urządzeniami zaprojektowanymi w XIX wieku,
nie przygotujemy uczniów do wymagań, jakie w XXI wieku postawi kiedyś rynek pracy.

Przeznaczony do pokazów
prowadzonych przez nauczyciela lub
uczniów.
Pozwala zaprezentować w formie
cyfrowej większość doświadczeń
obowiązkowych.

Poznaj zestaw!

na

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA WWW.CYFROWA-SZKOLA.INFO

Poznaj zestaw!

na

Twoja ce

Cena katalogowa:

•

Przeznaczony do pokazów
prowadzonych przez nauczyciela lub
uczniów.
Pozwala zaprezentować w formie
cyfrowej większość doświadczeń
obowiązkowych i rozszerzających.

Twoja ce
8150,00 zł z VAT

Cena katalogowa:

9790,00 zł z VAT

*Więcej informacji i zestawów, także dla szkół średnich oraz matury międzynarodowej – www.pasco.com.pl
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PASCO Scientific

Zestawy - Przykłady konfiguracji
Udostępniając uczniom dane pomiarowe na ich smartfony znacznie zwiększamy
zaangażowanie w proces uczenia się w szkole i w domu oraz „mówimy ich językiem”.

na

Twoja ce

Cena katalogowa:

Tor z wózkami

a

oja cena

Tw

na

Twoja ce

Cena katalogowa:

Geografia: Stacja
pogody
PS-3209 + PS-3553
•
•

•

Cena katalogowa:

1810,00 zł z VAT

Cena katalogowa:

995,00 zł z VAT

Czujnik pH z elektrodą
do powierzchni płaskich
PS-3204 + PS-3514

•
Rejestruje 17 mierzonych
wielkości jednocześnie,
łącznie z pozycją GPS.
Do wykonywania
•
doświadczeń w sali
i terenie, również
z nanoszeniem danych
na mapę.
•
Możliwa długoterminowa
rejestracja danych bez
podłączania do urządzenia
odczytującego.

na

Podstawowy czujnik
chemiczny, używany
także w biologii
i geografii.
Dodatkowa sonda
pozwala badać pH
żywności, mydeł, skóry
itp.
Możliwa długoterminowa
rejestracja danych
bez podłączania
do urządzenia
odczytującego.

2 x PS-3202

•

•

Cena katalogowa:

1860,00 zł z VAT

Dwa czujniki siły

•

n
Twoja ce

Twoja ce

na
Twoja ce

Rejestrują siłę
i przeliczają na masę,
a dodatkowo podają
prędkość obrotową
i przyspieszenie wzdłuż
3 osi.
Do doświadczeń
dotyczących oddziaływań
wzajemnych należy
używać dwóch czujników.
Możliwa długoterminowa
rejestracja danych
bez podłączania
do urządzenia
odczytującego.

Cena katalogowa:

2020,00 zł z VAT

PS-3208 + PS-3545

•

•

•

Podstawowy czujnik
biologiczny, używany
także w chemii. Mierzy
stężenie CO₂ w powietrzu
i wodzie.
Pozwala m. in. na
doświadczalne
udowodnienie
fotosyntezy oraz badanie
jej zależności od różnych
czynników.
Możliwa długoterminowa
rejestracja danych
bez podłączania
do urządzenia
odczytującego.

ME-5718

Dwa termometry
2x PS-3201

•

845,00 zł z VAT

•

Czujnik CO2 z osłoną

•

•

4240,00 zł z VAT

Najbardziej
wszechstronne
urządzenia cyfrowe,
przydatne na lekcji
każdego przedmiotu
przyrodniczego.
Dwoma czujnikami
można wykonać
wiele doświadczeń
wspierających
świadomość
międzyprzedmiotowej
integralności przyrody.
Możliwa długoterminowa
rejestracja danych
bez podłączania
do urządzenia
odczytującego.

•

•

Kompletny zestaw
do przeprowadzenia
wszystkich doświadczeń
z mechaniki (kinematyki
i dynamiki, ruchu
postępowego
i obrotowego). Zastępuje
wszystkie inne czujniki
związane z mechaniką.
Bardzo ważny element
z punktu widzenia
dydaktycznego,
bo mechanika jest
pierwszym przerabianym
działem i od niej zależy,
czy młodzież polubi
fizykę.
Wózki pomiarowe,
to urządzenia
wieloczujnikowe,
rejestrują położenie,
prędkość, przyspieszenie,
siłę i prędkość kątową
wokół trzech osi.

*Odczyt i analiza danych oraz gotowe doświadczania na komputerze, tablecie, smartfonie

10 ROBOTYKA I KODOWANIE

Twórczość twoich dzieci i pierwszy krok
w kierunku myślenia komputacyjnego

Kodowanie

CUBICO

Kilka słów o CUBICO
CUBICO to niezwykle inspirująca i kreatywna gra do nauki kodowania,
którą dzieci pokochały od pierwszego wejrzenia. Łączy dwa światy:
realny i wirtualny.

Program do kodowania dla dzieci
opracowany przez ekspertów
edukacyjnych.

Łatwe i przyjemne zajęcia
edukacyjne dla dzieci, które
dopiero zaczynają pisać.

Aplikacja jest rozwijana przez firmę
edukacyjną. Jest to program rozwijany
przez specjalistów z każdej dziedziny
edukacji wczesnoszkolnej, inżynierii
komputerowej i lingwistyki komputerowej.

Dzieci mogą rozwijać nawyk, by umieć
myśleć logicznie, bawiąc się bez pomocy
rodziców i nauczycieli.

Dlaczego warto wybrać CUBICO aby rozpocząć naukę kodowania?

Uzupełnienie podstawowych
koncepcji kodowania w celu
wsparcia podstaw programowania
komputerowego.

Kodowanie krok po kroku z
historiami i postaciami, z którymi
dzieci mogą się identyfikować.

Na poziomie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej CUBICO to praktyczna,
niestandardowa gra edukacyjna, która wzbudza zainteresowanie dzieci, aby
nauczyły się samodzielnego kodowania. Dzięki CUBICO dzieci mogą uczyć
się kodowania od poziomu początkującego do zaawansowanego. Sposób
kodowania gry dostosowany jest do rozwoju i wieku dziecka.

Dzieci mogą w naturalny sposób badać
aspekty kodowania takie jak sekwencje
poleceń, iteracja / zapętlanie i warunki.
Mogą skutecznie przygotować się przed
przystąpieniem do kursów na poziomie
podstawowym.

Książki z obrazkowymi historyjkami/zadaniami, kolorowe klocki
z jednoznacznie określonymi funkcjami czy niezwykła aplikacja
zamieniająca napisany kod/program w inspirującą grę to naturalne
środowisko dziecka.
Dzięki temu dziecko chętnie przystępuje do rozwiązywania zadań.
Przez zabawę uczy się podstaw algorytmów kodowania i poprawia
zdolność myślenia obliczeniowego. Nawet nie potrafiąc czytać, liczyć
czy pisać! Wystarczy, że potrafi korzystać z urządzeń mobilnych takich
jak tablet lub smartfon.

Spraw, by dzieci odkrywały niemożliwe.
Pozwól na odkrywanie, olśnienia, magiczne
chwile fascynacji. Kieruj i motywuj.

Dzieci mogą używać swoich avatarów
do rozwiązywania ekscytujących misji
przygodowych i naturalnie rozumieć
podstawowe pojęcia związane z
kodowaniem.

*Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zabawazkodowaniem.pl

PEŁNĄ GAMĘ NASZYCH ROZWIĄZAŃ ZNAJDZIESZ NA WWW.CYFROWA-SZKOLA.INFO
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Kodowanie

Dlaczego CUBICO jest takie wyjątkowe?
Pomaga logicznie myśleć i rozwiązywać problemy twórcze. Odblokowuje
nieskończony potencjał dziecka poprzez proces myślenia sekwencyjnego i
praktycznego…

1

na

Twoja ce

Cena katalogowa:

655,00 zł z VAT

2

3

4

Badanie w trzech krokach
(Plansze, Bloki, Aplikacja)
dostosowane do wieku

Zawartość rzeczywistości
rozszerzonej

Etap aplikacji Inventor zapewnia
wrażenia z urządzeń w
codziennym życiu.

Program do kodowania dla dzieci
uznany na świecie

1.Plansze są zaprojektowane tak, aby
odpowiadały procesowi rozwoju dzieci
(wstępne kodowanie i umieszczanie
znaku kodującego na planszy). 2.Bloki
(rzeczywisty kod, który wstawia bloki
bezpośrednio na tacy kodującej).
3.Odtwarzanie aplikacji (sprawdzanie
wyniku kodowania). Dzieci mogą
doświadczyć w sumie 58 etapów
i systematycznie uczyć się kodowania.

CUBICO zapewnia treści rozszerzonej
rzeczywistości, które maksymalizują
zainteresowanie dzieci. Dzieci mogą
dekorować swoje postacie zmieniając im
kolor włosów i skóry, zmieniając ubrania
i gadżety. Mogą się uczyć, czując związek
z własnymi avatarami.

Można korzystać z internetowych
doświadczeń związanych z kodowaniem
poprzez używanie przełączników
używanych w prawdziwym życiu. Dzieci
mogą zrozumieć koncepcję sterowania
urządzeniem za pośrednictwem
oprogramowania.

CUBICO uczy dzieci kodowania w ponad
20 krajach świata, takich jak: Polska,
Szwecja, Wielka Brytania, Holandia, Belgia,
Hiszpania, Włochy, Stany Zjednoczone,
Brazylia, Rosja, Japonia, RPA…

* Czym jest Inventor?
Aplikacja do samodzielnego kodowania do nauki łączenia
narzędzi używanych w prawdziwym życiu. Dzięki Scena
Inventor dzieci mogą samodzielnie tworzyć i uczyć się
zaawansowanego kodowania.

5
Fantastyczne opowieści i postacie
CUBICO wykonuje misje ze znakami bohatera lub bohaterki
w oparciu o zabawną historię, w której Leo i Ruby wykonują misje,
aby wyeliminować błąd, który pojawia się w planach podróży.
CUBICO pomaga dzieciom rozwijać umiejętności rozwiązywania
problemów i rozwijać samokształcenie, pozwalając im stać się
bardziej aktywnymi w nauce.

12 URZĄDZENIA PRZENOŚNE ACER

ACER

Urządzenia przenośne ACER
Acer dla edukacji.
Acer for Education
z pełnym zaangażowaniem
wspiera szkoły i instytucje
w dążeniu do wdrażania
innowacyjnych środowisk
nauki opartej na współpracy,
aby sprostać wyzwaniom
XXI wieku. Zapewniając
najlepsze technologie,
materiały edukacyjne
i rozwiązania chcemy
pomóc nauczycielom i instytucjom edukacyjnym w sprawieniu, aby uczniowie stali
się proaktywnymi, pełnymi szacunku i świadomymi społecznie osobami, które
mogą zostać liderami przyszłości.

Nauka nie tylko w klasie
Sposoby interakcji, socjalizacji i pracy ludzi
szybko się zmieniają, tworząc całkowicie
nowy system wartości dla liderów
przyszłości. Oferta zaawansowanych
urządzeń i innowacyjne rozwiązania firmy
Acer zapewniają uczniom i nauczycielom
narzędzia potrzebne do przygotowania
się na przyszłość. Obejmuje notebooki,
chromebooki, komputery stacjonarne,
tablety, monitory, projektory i rozwiązania
z zakresu rzeczywistości hybrydowej,
a także własne i zewnętrzne aplikacje
i oprogramowanie. Wszystko to ma na
celu zwiększenie ciekawości uczniów i ich
zaangażowania w zajęcia.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA WWW.CYFROWA-SZKOLA.INFO

ACER CLASSROOM MANAGER
Firma Acer For Education tworzy ściśle połączony ekosystem obejmujący innowacyjne
technologie i rozwiązania programowe, które umożliwiają tworzenie przyszłościowych
środowisk edukacyjnych i platform współpracy, pomagających uczniom w stosowaniu
proaktywnego podejścia do edukacji.
Acer Classroom Manager (ACM)
to oprogramowanie ułatwiające
prowadzenie zajęć. Nauczyciele
mogą uruchamiać i logować
się do wszystkich komputerów;
uruchamiać aplikacje lub strony
internetowe na wszystkich
komputerach jednocześnie;
prowadzić dziennik obecności
i historię aktywności ucznia;
monitorować poczynania uczniów i
dokonywany przez nich postęp,
a także sprawdzać ich opanowanie
i zrozumienie tematu.

Acer Classroom Manager pomaga nauczycielom poprzez umożliwienie:

scentralizowanego wydawania
poleceń uczniom oraz udostępniania
i prezentowania treści

aktualizacji danych zebranych na
lekcji, które można z łatwością
gromadzić i zapisywać

monitorowania uczniów i
pomagania im w utrzymaniu
koncentracji

maksymalizowania
wykorzystywania czasu dzięki
łatwemu dostępowi do treści

13 URZĄDZENIA PRZENOŚNE ACER

Urządzenia przenośne ACER

LAPTOP
Acer TravelMate P215

LAPTOP KONWERTOWALNY
TravelMate B118 Spin

CHROMEBOOK
Acer Chromebook Tab 10

Seria notebooków TravelMate P2 wyposażona w procesory
najnowszej generacji, gwarantująca doskonałą równowagę między
wydajnością a niezawodnością. To rodzina godnych zaufania
urządzeń wspierających naukę, wystarczająco silnych, aby poradzić
sobie z niemal każdym obciążeniem.

Wyjątkowa konstrukcja, która przetrwa nawet najcięższy dzień
w szkole. Dzięki dotykowemu i obracanemu ekranowi o 360
stopni może pełnić funkcję zawansowanego tabletu. Urządzenie
jest wyposażone w odporny ekran, klawiaturę, która wytrzyma
rozlanie nawet 330 ml wody, a dodatkowo ma gumową osłonę
pochłaniającą wstrząsy i odporną na upadek z wysokości 122 cm.
Dzięki temu laptop można spokojnie przechowywać
w szafce szkolnej, zabierać ze sobą na stołówkę, a także nosić go
w plecaku i jeździć z nim autobusem.

Połączenie rzeczywistości rozszerzonej Google Expeditions2
i łatwej obsługi pozwala uczniom i nauczycielom czerpać jeszcze
więcej korzyści. Dzięki Google Expeditions AR nauczyciele mogą
przeprowadzać pasjonujące lekcje i przybliżać uczniom cały świat.
Zaglądaj w oko cyklonu lub przyjrzyj się nici DNA.

TravelMate B1 cechuje się niezrównaną wytrzymałością – spełnia
amerykańskie standardy testów klasy militarnej.

Łatwość wprowadzania danych, rysowania i pisania dzięki
dołączonemu rysikowi w technologii Wacom®.

Kluczowe cechy:
•

Wydajność i niezawodność oraz bezpieczeństwo

•

Ekran FHD z matrycą IPS z najlepszym odwzorowaniem
kolorów w tej klasie

System Chrome OS umożliwia szybkie wykonywanie wszystkich
operacji, zapewnia bezpieczeństwo, jest intuicyjny w obsłudze
i ma baterię o długiej żywotności. Dzięki 9-godzinnemu czasowi
pracy na baterii tablet pozostaje do dyspozycji przez cały dzień.

•

(Otwierany ekran do 180 stopni)

•

Procesor Intel i3, od 4GB RAM, od 128GB SSD

•

Wytrzymałość - spełnia amerykańskie standardy testów klasy

•

Intel® Apollo Lake

militarnej MIL-STD-810G

•

Konwertowalny ekran w zakresie 360°

Do 15 godzin pracy bez ładowania

•

Wyświetlacz IPS Full HD

•

Do 13 godzin pracy na bateri

•

Rysik

•

Kluczowe cechy:

Cena katalogowa:

Kluczowe cechy:

na

na

Twoja ce

od 2390,00 zł z VAT

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA WWW.CYFROWA-SZKOLA.INFO

Tablet Chromebook zapewnia doskonałą jakość obrazu w niezwykle
wysokiej rozdzielczości QXGA 2048 x1536. Wielodotykowy ekran
9,7” w technologii IPS.

Twoja ce

Cena katalogowa:

•

Chrome OS™

•

ARM Cortex A72 2 GHz

•

QXGA (2048 x 1536)

•

Rysik

na

od 1750,00 zł z VAT

Twoja ce

Cena katalogowa:

od 1699,00 zł z VAT
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Komputery stacjonarne PCS

Komputery PSC są tworzone dla osób żądnych wiedzy oraz poszukujących idealnych
narzędzi do pracy. PCS jest przeznaczony do użytku profesjonalnego zarówno w biurze jaki
i w szkole czy na uczelni, wyposażony w najnowsze funkcje wspomagające pracę i naukę.

KOMPUTER ALL IN ONE
PCS AiO 21,5”

ZESTAW KOMPUTEROWY
PCS Aer H310B

ZESTAW KOMPUTEROWY
PCS SSF

Nowoczesny wygląd i doskonała wydajność zamknięta w obudowie
monitora. Dla szukających ergonomii miejsca pracy. Komputery
AiO cechuje wydajność komputera typu desktop i doskonały obraz.
Dzięki zastosowaniu procesorów najnowszej generacji firmy Intel
z serii Pentium, i3, i5, i7 oraz bardzo wydajnych dysków SSD o
pojemnościach od 120GB rodzina tych komputerów sprosta
niemal wszystkim wymaganiom.

Klasyczne rozwiązanie zamknięte w obudowie midi tower.
Doskonały obraz full HD zapewnia monitor Acer. Wydajność
i możliwość rozbudowy, która sprawia, że urządzenie spełni
wymagania najbardziej wymagających użytkowników. Możliwość
kształtowania prawie dowolnej konfiguracji w oparciu o procesory
najnowszych generacji firmy Intel i AMD, wyposażone
w niezwykle wydajne dyski SSD i mogące posiadać ogromną
pamięć operacyjną.

Komputery z serii SSF cechuje niewielkich rozmiarów obudowa
w standardzie Small Form Factor przy zachowaniu pełnej
funkcjonalności komputera typu desktop. Doskonały obraz full HD
zapewnia monitor Acer. Mimo niewielkich rozmiarów urządzenie
w obudowie SSF spełni wymagania najbardziej wymagających
użytkowników z możliwością kształtowania własnych konfiguracji
w oparciu o procesory najnowszych generacji firmy Intel i AMD,
wyposażone w niezwykle wydajne dyski SSD.

Przykładowa konfiguracja komputera:

Przykładowa konfiguracja komputera:

Przykładowa konfiguracja komputera:

•

21,5” FHD

•

Monitor Acer V226

•

Monitor Acer V226

•

Intel Pentium G5400

•

Intel Pentium Gold G5400

•

Intel Pentium Gold G5400

•

4GB DDR4

•

4GB DDR4

•

4GB DDR4

•

Grafika zintegrowana

•

Grafika zintegrowana

•

Grafika zintegrowana

•

SSD 120GB

•

SSD 240GB

•

SSD 240GB

•

Głośniki 2x2W

•

Obudowa midi tower

•

Obudowa SFF

•

Kamera 1,3mpix

•

Klawiatura + mysz

•

Klawiatura + mysz

•

Windows 10 Pro Edu

•

Windows 10 Pro Edu

•

Windows 10 Pro Edu

•

Gwarancja 3 lata (D2D)

•

Gwarancja 3 lata (D2D)

•

Gwarancja 3 lata (D2D)

na

na

Twoja ce

Cena katalogowa:

od 1991,00 zł NETTO

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA WWW.CYFROWA-SZKOLA.INFO

Twoja ce

Cena katalogowa:

na

od 1666,00 zł NETTO

Twoja ce

Cena katalogowa:

od 1853,00 zł NETTO

* VAT 0% na komputery stacjonarne dla edukacji
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SANAKO Corporation.

PRACOWNIE JĘZYKOWE
Kilka słów o firmie SANAKO...
SANAKO jest firmą zajmującą się rozwiązaniami technologicznymi w nauczaniu języków
obcych, oprogramowaniem do nauczania, zarządzania klasą oraz wirtualną nauką.
SANAKO posiada biura w 6 krajach oraz sieć partnerów w ponad 200. Siedziba firmy mieści
się w Finlandii. Odkąd rozpoczęto pracę nad laboratoriami językowymi w 1961 roku, produkty
SANAKO znalazły zastosowanie w ponad 100 krajach i łącznie w ponad 50,000 klas.

Przykładowe pracownie SANAKO
W Study 1200 to najczęściej stosowane
sposoby nauki języka, które są do Państwa
dyspozycji. Interfejs Study Tutor został
zaprojektowany wraz z nauczycielami po
to, aby zapewnić prostotę w obsłudze i
intuicyjność bez potrzeby zajmowania czasu
na konfigurowanie programu.
•

Cechy oprogramowania:

•
•
•

•
•
•
•
•

Nagrywanie i automatyczne zbieranie
plików dźwiękowych studentów do oceny
Automatyczna dystrybucja plików dla
studentów
Funkcje pracy w parach, połączeń
telefonicznych, dyskusji grupowych i
odgrywania ról
Uczniowie zapisują odpowiedzi na
wcześniej zapisane pytania w celu
ćwiczenia mówienia lub opisu obrazu
Monitorowanie i kontrola klasy

•

•
•

SANAKO Study 700

Lab 100 jest unikalnym cyfrowym rozwiązaniem
nauczania języka, który wymaga jedynie
komputera nauczyciela. Uczniowie wyposażeni są
w cyfrowe jednostki rejestrujące, które są łatwe
w obsłudze i pozwalają uczestniczyć w wielu
zadaniach edukacyjnych, zarówno pojedynczo, jak
i w grupach lub parach.

Study 700 to oprogramowanie do zarządzania
klasą z dodatkiem podstawowych funkcjonalności
laboratorium językowego z naciskiem na poprawę
umiejętności komunikacyjnych.

Lab 100 zapewnia pełne zaangażowanie
wszystkich uczniów w dane ćwiczenie językowe.

SANAKO Study 1200

Sanako Study 1200 to pełne zarządzanie w
klasie w połączeniu z w pełni funkcjonalnym
laboratorium językowym.

SANAKO Lab 100

Ograniczanie dostępu tylko do niektórych
plików podczas nauki
Dzielenie klasy zgodnie z poziomem
zaawansowania
Sprawdziany ze słownictwa
Technologia zamiany tekstu na mowę
Funkcje wspierające nauczanie języka
migowego
Tryby egzaminacyjne i testowe
Linki do zasobów internetowych

Cechy oprogramowania:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

na

Twoja ce

Cena katalogowa za 1 licencję:

•

1765,00 zł z VAT

Zachęcenie uczniów do nauki języków obcych
Łatwe opracowywanie lekcji
Indywidualizowanie nauczania
Monitorowanie postępów uczniów
Wybierz dowolną treść: tradycyjne analogowe
źródła mogą być stosowane wraz z
materiałem cyfrowym, a nawet materiałem
Internetowym
Szeroki wachlarz dostępnych ćwiczeń
Podcasting
Automatyczna konwersja materiału
analogowego na cyfrowy
Jednostka Storage Media zapewnia
nauczycielom i uczniom szybki dostęp do
materiałów dydaktycznych zapisanych w
centralnej bibliotece mediów cyfrowych
Możliwość samooceny przez uczniów dzięki
nagraniom i ćwiczeniom
Możliwość indywidualnej poprawy
umiejętności słuchania i mówienia
Łatwy w użyciu uczniowski rejestrator
cyfrowy

Napisz
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do nas
Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny.

Cechy oprogramowania:
•
•
•
•
•
•

Zoptymalizowana wydajność sieci
bezprzewodowej
Poprawa umiejętności komunikacyjnych
uczniów dzięki zajęciom w parach i
większych grupach.
Indywidualizacja nauczania
Monitorowanie postępów uczniów
Kontrola komputera ucznia, blokowanie treści
internetowych i aplikacji
Odtwarzacz / nagrywarka umożliwia
nagrywanie wypowiedzi uczniów do ich
późniejszej samooceny

na

Twoja ce

Cena katalogowa za 1 licencję:

645,00 zł z VAT

16 WIZUALIZERY

ELMO, SMART Technologies

Wizualizery

Wizualizery to sprawdzone narzędzie dydaktyczne w dzisiejszych klasach, które mają
możliwość podłączenia do praktycznie dowolnego projektora, interaktywnego płaskiego
wyświetlacza, tablicy interaktywnej, monitora komputerowego, ekranu telewizora
i komputera umożliwiając nauczycielom wyświetlanie dokumentów, obiektów 3D
lub drobnych obiektów z doskonałą wyrazistością.

WIZUALIZER
ELMO MX-1

WIZUALIZER
ELMO MA-1

WIZUALIZER
ELMO MO-2

WIZUALIZER
SMART Document Camera 550

Kluczowe cechy:

Kluczowe cechy:

Kluczowe cechy:

Kluczowe cechy:

•

Kamera 4K

•

Obsługiwane przez Androida

•

Obsługiwane przez Androida

•

Integracja z programem SMART Notebook

•

Zasilanie i obraz przez USB 3.0

•

Wbudowany ekran dotykowy 5“

•

•

Płynna transmisja obrazu z prędkością do 60
kl./sw FullHD

Aplikacja do adnotacji i czytnik kodów QR
Wstępnie zainstalowane

Aplikacja do adnotacji i czytnik kodów QR
Wstępnie zainstalowane

•

•

Łatwe przechwytywanie wyraźnych,
szczegółowych obrazów

•

Bezpośrednie połączenie z Internetem
(przewodowe lub bezprzewodowe)

Bezpośrednie połączenie z Internetem
(przewodowe lub bezprzewodowe)

•

•

360-stopniowy kąt obserwacji dowolnego
obiektu

•

Funkcja przekazywania (HDMI)

•

Łatwe sterowanie obrazem

•

Wbudowana bateria (do 3 godz. 40 m)

•

•

Bezprzewodowe połączenie z urządzeniem
wyświetlającym zgodnym z Miracast

Łączność bezprzewodowa (Dual-band 2.4 GHz
/ 5 GHz WiFi)

•

Wbudowana bateria pozwalająca na 6,5h pracy

•

Zoom cyfrowy x16

•

Intuicyjny panel sterowania

•

5 lat gwarancji

•

Lekki i kompaktowy - waży tylko 470 g

•

Elastyczna konstrukcja: obrotowa głowica
kamery

•

Funkcja przekazywania (HDMI)

•

Wbudowana bateria (do 2 godz. 50 m)

•

Przejrzyste i łatwe sterowanie kamerą

•

•

Opcjonalny moduł MX-1 Connect Box dla
interfejsów HDMI i VGA

Bezprzewodowe połączenie z urządzeniem
wyświetlającym zgodnym z Miracast

•

5 lat gwarancji

na

Twoja ce

Cena katalogowa:

•

5 lat gwarancji

na

1885,00 zł z VAT

Twoja ce

Cena katalogowa:

na

3210,00 zł z VAT

Twoja ce
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Cena katalogowa:

na

2245,00 zł z VAT

Twoja ce

Cena katalogowa:

4175,00 zł z VAT

17 MOBILNE SZAFY DO ŁADOWANIA I PRZECHOWYWANIA LAPTOPÓW I TABLETÓW

LEBA Innovation

NoteCart Flex

Przechowywanie i ładowanie urządzeń

Mobilna szafa do ładowania i
przechowywania laptopów i tabletów

NoteCart Flex to kompaktowa mobilna
szafka do przechowywania i ładowania
laptopów, Chromebooków, tabletów,
iPadów i podobnych urządzeń.
NoteCart Flex posiada 4 solidne kółka,
które sprawiają, że transport szafki
jest łatwy i bezpieczny, niezależnie
od ciężaru znajdujących się w środku
urządzeń oraz powierzchni, po której się
poruszamy.

Sprzęt IT we właściwym miejscu,
we właściwym czasie - gotowy do
użycia
Produkty oferowane przez firmę LEBA to
bezpieczne i elastyczne rozwiązania do
przechowywania i ładowania urządzeń
mobilnych. Firma posiada ponad 20-letnie
doświadczenie w opracowywaniu,
projektowaniu i produkcji rozwiązań do
przechowywania sprzętu, dostosowanych do
potrzeb klienta.

Podczas pracy cała elektronika jest przechowywana w zamkniętej przestrzeni za szafką,
dzięki czemu tylko osoba odpowiedzialna za IT ma do nich dostęp. Bezpieczny system
zarządzania kablami gwarantuje, że kable pozostaną w szafce po ich zainstalowaniu.

Jeśli szukasz odpowiedniego miejsca
na laptopy, Chromebooki, tablety, iPady
i telefony komórkowe możemy Ci pomóc.

Duński design i wysoka jakość

1

Produkty LEBA zostały zaprojektowane
przez utalentowany zespół w Danii i
opracowane w ścisłej współpracy z
klientami.

3

4

5

Kluczowe cechy:
1.

Dbałość o szczegóły

2.
3.
4.
5.

Podczas projektowania szafy na
urządzenia mobilne brane jest pod
uwagę wiele czynników, takich
jak ochrona przed wstrząsami i
niepotrzebnym przegrzaniem podczas
ładowania.

PEŁNĄ GAMĘ NASZYCH ROZWIĄZAŃ ZNAJDZIESZ
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2

Przechowywanie, ładowanie i transport urządzeń na wysokiej jakości kołach z łożyskiem
kulkowym.
Wyznaczona przestrzeń za wózkiem do przechowywania zasilaczy i paneli zasilających.
Przechowywanie w pionie różnych urządzeń.
Solidne uchwyty i przycisk włączania / wyłączania.
Frontowe i tylne drzwi zamykane na kluczyk.

NoteCart Flex 16

NoteCart Flex 24

NoteCart Flex 32

na

Twoja ce

Cena katalogowa:

5800,00 zł z VAT

Cena katalogowa:

6600,00 zł z VAT

Cena katalogowa:

7410,00 zł z VAT

18 AKCESORIA

Akcesoria
Dopełnienie twojej wymarzonej pracowni.

Ekrany

Materiały eksploatacyjne do
projektorów, drukarek itp.

Systemy nagłośnienia

Drukarki

Drukarki 3D

Oferujemy wysokiej jakości
ekrany projekcyjne. Pomagamy
użytkownikom w doborze
optymalnego rozwiązania, od
ekranów przenośnych na statywie
(trójnogu), ścienno-sufitowych
ręcznie rozwijanych po elektryczne.
Proponujemy ekrany zarówno ze
standardowymi powierzchniami
projekcyjnymi Matt White jak i
z powierzchniami specjalnymi.
Powierzchnie projekcyjne mogą
posiadać czarną ramkę dookoła lub
bez tego typu obramowania.

Dostarczamy materiały
eksploatacyjne oraz części
zamienne i akcesoria (lampy, piloty,
kable itp.). Zajmujemy się również
obsługą serwisową w zakresie
systemów audiowizualnych,
obsługą techniczną sal lekcyjnych,
prowadzimy przeglądy okresowe
sprzętu oraz dbamy o ciągłość
pracy i bezawaryjność
zainstalowanego sprzętu.

Dostarczamy wysokiej
jakości sprzęt nagłaśniający
wykorzystywany w szkołach
i przedszkolach. Nagłośnienie
mobilne w tym kolumny
z bezprzewodowymi mikrofonami,
mikrofony przenośne 2w1 (mikrofon
i głośnik w jednym), kolumny,
wzmacniacze, głośniki do tablic
interaktywnych, głośniki sufitowe,
zestawy karaoke, itp.

Proponujemy wysokiej jakości
drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
(atramentowe i laserowe,
kolorowe i monochromatyczne),
wysokowydajne kopiarki oraz
materiały eksploatacyjne (tusze,
tonery). Pomagamy w doborze
sprzętu do potrzeb i oczekiwań
odbiorcy.

Oferujemy wysokiej jakości drukarki
3D. Od mini drukarek dla dzieci,
które zaczynają przygodę z drukiem
3D po duże i precyzyjne urządzenia
dla profesjonalistów. Technologia
druku FDM, SLA, SLS, DLP oraz
dedykowane oprogramowania
pozwalają na realizację dowolnych
projektów. Dostarczamy także
materiały eksploatacyjne, skanery i
długopisy 3D.
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19 USŁUGI

Usługi
Serwis projektorów

Bezpłatne wyceny, porady, projekty

Oprócz działalności handlowej prowadzi również profesjonalny serwis sprzętu
audiowizualnego. Świadczymy usługi serwisowe w zakres których wchodzą
naprawy, konserwacje, czyszczenia, strojenia, doradztwo techniczne dotyczące
urządzeń multimedialnych.
Specjalizujemy się w naprawach projektorów. Posiadając szeroki dostęp do części
zamiennych i akcesoriów usuwamy usterki urządzeń niemal wszystkich marek
występujących na rynku.

Przygotowujemy bezpłatnie projekty i kosztorysy wyposażenia szkół i przedszkoli
w technologiczne narzędzia wspomagające dydaktykę. Doradzamy, jak stworzyć
warunki pracy nauczycieli i uczniów, w których technologia informacyjnokomunikacyjna jest narzędziem, a nie celem samym w sobie.
W naszych projektach proponujemy urządzenia pewne w działaniu i bezawaryjne.
Dobieramy komputery, projektory multimedialne, urządzenia interaktywne, czujniki
pomiarowe, zestawy do kodowania i robotyki, pracownie językowe . Projektujemy
sieci przewodowe i bezprzewodowe oraz stosujemy ujednolicone i standaryzowane
oprogramowanie. Uwzględniamy również niezbędne szkolenia wdrożeniowe
i dydaktyczne.

Jesteśmy autoryzowanym serwisem takich marek jak: Hitachi, Philips, SMART
Technogies. Ściśle współpracujemy również z firmą NEC, Barco, Kindermann,
Projecta, Samsung, Kramer.

Szkolenia
Sieci przewodowe i bezprzewodowe
Posiadamy doświadczenie w projektowaniu
i instalowaniu niezawodnych oraz bezpiecznych sieci przewodowych
i bezprzewodowych. Wysokowydajna i prawidłowo pracująca sieć szkolna jest
niezbędna do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Nawet najnowocześniejsza technologia i najlepsze rozwiązania, zakupione do placówki
edukacyjnej, bez odpowiednich szkoleń użytkowników nie będą funkcjonować
z pożytkiem dla uczniów. Wiedząc o tym, oferujemy Państwu profesjonalne szkolenia
wdrożeniowe, dydaktyczne i zaawansowane. Nasza kadra, złożona z doświadczonych
nauczycieli praktyków, przeprowadzi dostosowane do Państwa potrzeb szkolenia na
zakupionych urządzeniach. Możliwe są różne formy szkoleń: warsztaty, prezentacje,
formy krótkie lub kilku dniowe.
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA WWW.CYFROWA-SZKOLA.INFO
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie, a rzeczywisty wygląd urządzeń może
odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Ceny podane w katalogu są cenami sugerowanymi oraz (z wyjątkiem oferty na monitory oraz komputery stacjonarne) zawierają podatek VAT.
Wszystkie znaki towarowe w katalogu zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością wymienionych producentów.
Wersja 1.0

Dystrybutor

