Ważny od marca 2021

Aktywna Tablica – program rządowy
Kto może otrzymać dofinansowanie?
•
•
•
•

•

szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych
szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie posiadający różnorodne
zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces
kształcenia
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub
słabowidzących

Jakie są warunki dofinansowania?
Dofinansowanie może wynieść do 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnia organ
prowadzący, w formie wkładu finansowego lub rzeczowego.

Jakie kwoty można otrzymać?
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys.
dofinasowania i 3,5 tys. wkładu własnego)
Szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych i uczniów posiadający różnorodne zaburzenia
rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia
Maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 43 750 zł (35 tys.
dofinasowania i 8 750 zł wkładu własnego)
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących
Maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 125 tys. zł (100 tys.
dofinasowania i 25 tys. zł wkładu własnego)

Co można kupić w ramach dofinansowania?
Szkoły podstawowe
• tablica interaktywna:
- tablica interaktywna z projektorem ultra krótkoogniskowym
- tablica interaktywna bez projektora ultra krótkoogniskowego
• projektor lub projektor ultra krótkoogniskowy
• głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
• interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
Szkoły ponadpodstawowe
Sprzęt wymieniony powyżej, dodatkowo:
specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak:
wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.
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Pełen wykaz sprzętu do zakupu w ramach Aktywnej Tablicy znajduje się na stronie
www.Aktywna-Tablica.info.

Monitory czy tablica - co wybrać?
65"

Możliwość zakupu monitora interaktywnego z 0% VAT dla edukacji sprawia, że jego cena
jest porównywalna z ceną zestawu tablicy interaktywnej z projektorem o ultra krótkiej
ogniskowej. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze różnice między monitorem
interaktywnym a tablicą.
Monitor

Tablica plus projektor
o ultra krótkiej ogniskowej

Brak cienia

Na ekranie tworzy się cień nawet przy
zastosowanie projektora UST

Żywotność

50 000 godzin

8 000 godzin

Konserwacja, wymiana filtrów

Bezobsługowy

Wymiana lamp/czyszczenie filtrów

Możliwość rozbudowy
urządzenia o komputer typu OPS

TAK

NIE

Rozdzielczość obrazu

4K

XGA lub WXGA

Wpływ na środowisko
podczas eksploatacji

Nie generuje odpadów

Zużywające się i szkodliwe lampy rtęciowe

Brak

Przy każdym poruszeniu projektora
względem tablicy

Praca w jasnym pomieszczeniu

Bardzo dobra

Ograniczona

Wewnętrzny system operacyjny

TAK (Android)

NIE

Moc wbudowanych głośników

2 x 15W

1 x 20W

Mobilność pomiędzy salami
lekcyjnymi

Wygodna

Problematyczna

65"

78"

Cechy sprzętu

Komfort pracy

Kalibracja

Popularna przekątna
Cena zakupu

ok. 7 000 PLN

0%
VAT

ok. 7 000 PLN

dla Edukacji
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0%

Monitory interaktywne

VAT

dla Edukacji

Monitor Newline TT-6519RS
Rozdzielczość
Jasność
Kontrast
Czas reakcji matrycy
Ilość punktów dotyku
Głębia koloru
Głośniki
Oprogramowanie

65"

| 4K Ultra HD (16:9)
| 370 cd/m2
| 4000:1
| 8ms
| 20 pkt.
OTA automatyczne
| 1.07 mld
aktualizacje
| 2x15W
| Teach Infinity,
mozaBook - licencja na 6 miesięcy

Connect. Create. Collaborate.

DISPLAY MANAGEMENT PLUS

Dynamiczne porty USB | WiFi
Rozpoznawanie obiektowe kompatybilne z Windows INK
Technologia dotyku IR | HID support | DisplayPort

0% 6 700
VAT

75"

| 4K Ultra HD (16:9)
| 370 cd/m2
| 4000:1
| 8ms
OTA automatyczne
| 20 pkt.
aktualizacje
| 1.07 mld
| 2x15W
| Teach Infinity
mozaBook - licencja na 6 miesięcy
DISPLAY MANAGEMENT PLUS

Dynamiczne porty USB | WiFi
Rozpoznawanie obiektowe kompatybilne z Windows INK
Technologia dotyku IR | HID support | DisplayPort

Connect. Create. Collaborate.

0% 9 800
VAT

dla Edukacji

netto

86"

| 4K Ultra HD (16:9)
| 370 cd/m2
| 4000:1
| 8ms
OTA automatyczne
| 20 pkt.
aktualizacje
| 1.07 mld
| 2x15W
| Teach Infinity
mozaBook - licencja na 6 miesięcy
DISPLAY MANAGEMENT PLUS

Dynamiczne porty USB | WiFi
Rozpoznawanie obiektowe kompatybilne z Windows INK
Technologia dotyku IR | HID support | DisplayPort
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zł

9 800 zł brutto

Monitor Newline TT-8619RS
Rozdzielczość
Jasność
Kontrast
Czas reakcji matrycy
Ilość punktów dotyku
Głębia koloru
Głośniki
Oprogramowanie

netto

6 700 zł brutto

Monitor Newline TT-7519RS
Rozdzielczość
Jasność
Kontrast
Czas reakcji matrycy
Ilość punktów dotyku
Głębia koloru
Głośniki
Oprogramowanie

zł

dla Edukacji

Connect. Create. Collaborate.

0% 11 500
VAT

dla Edukacji

zł

netto

11 500 zł brutto

* 3 letnia gwarancja w standardzie z możliwością bezpłatnego przedłużenia o dodatkowe 2 lata
po rejestracji produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu.

0%

Monitory interaktywne

VAT

dla Edukacji

Monitor Newline TT-6520ER
Rozdzielczość
Jasność
Kontrast
Czas reakcji matrycy
Ilość punktów dotyku
Głębia koloru
Głośniki
Oprogramowanie

65"

| 4K Ultra HD (16:9)
| 400 cd/m2
| 4000:1
| 8ms
| 20 pkt.
OTA automatyczne
| 1.07 mld
aktualizacje
| 2x15W
| Teach Infinity,
mozaBook - licencja na 6 miesięcy

8.0
4K

FILTR ŚWIATŁA
NIEBIESKIEGO

DISPLAY MANAGEMENT PLUS

Interfejs 4K dla Android | WCG (Wide Color Gamut)
Wbudowany układ 4 mikrofonów | Dynamiczne porty USB | WiFi
Rozpoznawanie obiektowe kompatybilne z Windows INK
Technologia dotyku IR | HID support | DisplayPort

0% 7 100
VAT

netto

7 100 zł brutto
86"

| 4K Ultra HD (16:9)
| 400 cd/m2
| 4000:1
| 8ms
| 20 pkt.
OTA automatyczne
| 1.07 mld
aktualizacje
| 2x15W
| Teach Infinity,
mozaBook - licencja na 6 miesięcy

8.0
4K

FILTR ŚWIATŁA
NIEBIESKIEGO

DISPLAY MANAGEMENT PLUS

Interfejs 4K dla Android | WCG (Wide Color Gamut)
Wbudowany układ 4 mikrofonów | Dynamiczne porty USB | WiFi
Rozpoznawanie obiektowe kompatybilne z Windows INK
Technologia dotyku IR | HID support | DisplayPort

0% 10 300
VAT

dla Edukacji

UHD

zł

netto

10 300 zł brutto

CERTYFIKOWANY

Monitor Newline TT-6520HO
Rozdzielczość
Jasność
Kontrast
Czas reakcji matrycy
Ilość punktów dotyku
Głębia koloru
Głośniki
Oprogramowanie

zł

dla Edukacji

Monitor Newline TT-8620ER
Rozdzielczość
Jasność
Kontrast
Czas reakcji matrycy
Ilość punktów dotyku
Głębia koloru
Głośniki
Oprogramowanie

UHD

65"

OPTICAL

BONDING

| 4K Ultra HD (16:9)
| 400 cd/m2
| 4000:1
| 8ms
OTA automatyczne
| 20 pkt.
aktualizacje
| 1.07 mld
| 2x15W
| Teach Infinity
mozaBook - licencja na 6 miesięcy

8.0
4K

FILTR ŚWIATŁA
NIEBIESKIEGO

UHD

DISPLAY MANAGEMENT PLUS

Wbudowana kamer Full HD i 4 mikrofony | WCG (Wide Color Gamut)
Dynamiczne porty USB | Port USB-C | WiFi
Rozpoznawanie obiektowe kompatybilne z Windows INK
Technologia dotyku IR | HID support | DisplayPort

0% 8 800
VAT

dla Edukacji

zł

netto

8 800 zł brutto

* 3 letnia gwarancja w standardzie z możliwością bezpłatnego przedłużenia o dodatkowe 2 lata
po rejestracji produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu.
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Zestawy z monitorami

0%
VAT

dla Edukacji

ZESTAW

ZESTAW
75"

65"

65"

65"
8.0
4K

Connect. Create. Collaborate.

8.0UHD

FILTR ŚWIATŁA
NIEBIESKIEGO

4K

Connect. Create. Collaborate.

UHD

FILTR ŚWIATŁA
NIEBIESKIEGO

1x monitor Newline TT-7519RS (75 cali, 4K)
1x monitor Newline TT-6519RS (65 cali, 4K)
2x mozaBook Classroom na 6 miesięcy
2x IdeaMax

2x monitor Newline ATLAS TT-6520ER (65 cali, 4K)
2x mozaBook Classroom na 6 miesięcy
2x IdeaMax

W zestawie z każdym monitorem dodatkowo oprogramowanie do pracy zdalnej Newline Basic Package dla systemu Windows
(Cast/Broadcast) do wykorzystania na laptopie, niezależnie od monitora oraz oprogramowanie edukacyjne Teach Infinity II.

Cena
za zestaw

14000 zł

brutto

ZESTAW

Cena
za zestaw

14000 zł

brutto

ZESTAW
65"
65"
65"

86"

Connect. Create. Collaborate.

8.0

Connect. Create. Collaborate.

4K

FILTR ŚWIATŁA
NIEBIESKIEGO

Connect. Create. Collaborate.

UHD

1x monitor Newline TT-8620ER (86 cali, 4K)
1x Soundbar Newline Master M-1 z kamerą 4K
1x mozaBook Classroom na 6 miesięcy
1x IdeaMax

3x monitor Newline TT-6519RS (65 cali, 4K)
3x mozaBook Classroom na 6 miesięcy
3x IdeaMax

W zestawie z każdym monitorem dodatkowo oprogramowanie do pracy zdalnej Newline Basic Package dla systemu Windows
(Cast/Broadcast) do wykorzystania na laptopie, niezależnie od monitora oraz oprogramowanie edukacyjne Teach Infinity II.

Cena
za zestaw
6

14000 zł

brutto

Cena
za zestaw

17500 zł

* 3 letnia gwarancja w standardzie z możliwością bezpłatnego przedłużenia o dodatkowe 2 lata
po rejestracji produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu.

brutto

Zestawy z monitorami

0%
VAT

dla Edukacji

ZESTAW

ZESTAW
65"
65"
65"

75"
75"

Connect. Create. Collaborate.

Connect. Create. Collaborate.

Connect. Create. Collaborate.

Connect. Create. Collaborate.

Connect. Create. Collaborate.

2x monitor Newline TT-7519RS (75 cali, 4K)
2x mozaBook Classroom na 6 miesięcy
2x IdeaMax

3x monitor Newline TT-6519RS (65 cali, 4K)
3x mozaBook Classroom na 6 miesięcy
3x IdeaMax

W zestawie z każdym monitorem dodatkowo oprogramowanie do pracy zdalnej Newline Basic Package dla systemu Windows
(Cast/Broadcast) do wykorzystania na laptopie, niezależnie od monitora oraz oprogramowanie edukacyjne Teach Infinity II.

Cena
za zestaw
ZESTAW
ZESTAW

17500 zł

brutto

Cena
za zestaw

17500 zł

brutto

ZESTAW

Tylko na monitor
TT-6519RS

65"
CERTYFIKOWANY

86"

OPTICAL

65"

BONDING

65"
4K
FILTR ŚWIATŁA
NIEBIESKIEGO

8.0

8.0

UHD

4K

FILTR ŚWIATŁA
NIEBIESKIEGO

Connect. Create. Collaborate.

UHD

Connect. Create. Collaborate.

1x monitor Newline TT-8619RS (86 cali, 4K)
1x monitor Newline TT-6519RS (65 cali, 4K)
2x mozaBook Classroom na 6 miesięcy
2x IdeaMax

2x monitor Newline MIRA TT-6520HO (65 cali, 4K)
2x mozaBook Classroom na 6 miesięcy
2x IdeaMax

W zestawie z każdym monitorem dodatkowo oprogramowanie do pracy zdalnej Newline Basic Package dla systemu Windows
(Cast/Broadcast) do wykorzystania na laptopie, niezależnie od monitora oraz oprogramowanie edukacyjne Teach Infinity II.

Cena
za zestaw

17500 zł

brutto

Cena
za zestaw

17500 zł

* 3 letnia gwarancja w standardzie z możliwością bezpłatnego przedłużenia o dodatkowe 2 lata
po rejestracji produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu.

brutto

7

Zestawy z monitorami

0%
VAT

dla Edukacji

ZESTAW
65"
65"

2x monitor Newline ATLAS TT-6520ER (65 cali, 4K)
2x Soundbar Newline Master M-1 z kamerą 4K
2x mozaBook Classroom na 6 miesięcy
2x IdeaMax

8.0
4K

FILTR ŚWIATŁA
NIEBIESKIEGO

UHD

8.0
4K

UHD

FILTR ŚWIATŁA
NIEBIESKIEGO

W zestawie z każdym monitorem dodatkowo oprogramowanie do pracy zdalnej Newline Basic Package dla systemu Windows
(Cast/Broadcast) do wykorzystania na laptopie, niezależnie od monitora oraz oprogramowanie edukacyjne Teach Infinity II.

Cena
za zestaw

17500 zł

brutto

Kamera 4K Ultra HD
Kąt widzenia 90 stopni
Głośniki 2 x 20W
Dedykowany do modeli ATLAS i MIRA
Komunikacja USB
Prosta instalacja na monitorze

Soundbar Newline Master M-1

Cena
za Soundbar

1 360

zł

brutto

DISPLAY MANAGEMENT PLUS
Wygodne, bezprzewodowe
udostępnianie widoku ekranu
dowolnego urządzenia na monitorze
za pomocą jednego kliknięcia. Można
udostępnić m.in. wideo, zdjęcia, grafiki
oraz widok stron internetowych.
Oprogramowanie oferuje także
możliwość dwukierunkowej
współpracy – wspólną edycję
materiałów jednocześnie z poziomu
laptopa i monitora.
8

Dzięki Newline Broadcast przekaz
dotrze do znacznie większej liczby
odbiorców. Oprogramowanie
umożliwia udostępnianie prezentacji
online – z sali konferencyjnej lub
auli wykładowej do nawet 200
użytkowników znajdujących się
w dowolnym miejscu na świecie.

Display Management umożliwia
zdalne zarządzanie grupą
monitorów. Usprawnia obsługę
techniczną – administrator systemu
może wprowadzać zmiany masowo
na wszystkich posiadanych
urządzeniach z dowolnej lokalizacji,
poprzez bezpieczny, dedykowany
portal internetowy.

* 3 letnia gwarancja w standardzie z możliwością bezpłatnego przedłużenia o dodatkowe 2 lata
po rejestracji produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu.

Akcesoria, uchwyty do monitorów
Uchwyt ścienny do monitorów
Maclean MC-605N (Nośność do 55 kg)

Uchwyt ścienny do monitorów
Maclean MC-565B (Nośność do 75 kg)

Rozmiar monitora: 37-70"
VESA maks. 600 x 400
Regulacja wyskości: TAK
Regulacja pochylenia: 14 stopni
Odległości od ściany: 25mm

Rozmiar monitora: 32-85"
VESA maks. 600 x 400
Regulacja wyskości: TAK
Regulacja pochylenia: Brak
Odległości od ściany: 55mm

Uchwyt ścienny
Maclean MC-605N

64 zł

brutto

Podstawa przyścienna
do monitorów 55”- 86”

Uchwyt ścienny
Maclean MC-565B

brutto

Podstawa mobilna TruLift HW86
do monitorów o wadze 55"-100"

Podstawa przyścienna
do monitorów o rozmiarach:
od 55″ do 86″
Maksymalne obciążenie 90 kg
Manualna regulacja wysokości
VESA min.: 400x400
VESA maks.: 1000x600

Podstawa mobilna
STS-42106N

106 zł
166

1098 zł

brutto

Podstawa mobilna
do monitorów o rozmiarach:
od 55" do 100"
Maksymalne obciążenie 136 kg
Manualna regulacja wysokości
VESA min.: 200x200
VESA maks.: 1000x600

Podstawa mobilna
STS-406P (37-70")

1605 zł

brutto

Komputery OPS do monitorów interaktywnych Newline
Komputer OPS WB5W800W
Procesor
|
Pamięć RAM |
Dysk HDD |
Grafika
|
|
WiFi
Obsługa 4K |

Intel® i5
4 GB
500 GB
Intel® HD Graphics 520
Tak
Tak

0% 2 550
VAT

dla Edukacji

zł

netto

2 550 zł brutto

Komputer OPS WB5W820W
Procesor
|
Pamięć RAM |
Dysk SSD
|
Grafika
|
|
WiFi
Obsługa 4K |

Intel® i5
8 GB
256 GB
Intel® HD Graphics 520
Tak
Tak

0% 3 750
VAT

dla Edukacji

zł

netto

3 750 zł brutto
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Kamery wideokonferencyjne
Kamera Newline Huddle Cam

Zestaw Newline Meet Cam Set

Optyka: 1/2.5": CMOS 8,5 MP
Rozdzielczość: 4K Ultra HD/30 fps
Kąt widzenia w poziomie: 120°
Wbudowane 4 Mikrofony
Automatyczne kadrowanie

Zawiera kamerę i głośnik z mikrofonami
Optyka: 1/2.5” CMOS 8.51MP
Rozdzielczość: 4K@30 fps, 1080P@60 fps
Zoom cyfrowy: x 3
Kąt widzenia w poziomie: 120°
Automatyczne kadrowanie

Kamera Newline
Huddle Cam

2056 zł

brutto

Zestaw Newline
Meet Cam Set

2944 zł

brutto

Tablice interaktywne
Czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy przekątną tablicy a obszarem roboczym?
Zanim kupisz zobacz w słowniku na str. 21

Ceramiczna tablica interaktywna

Dotykowa tablica interaktywna

TruBoard R5-800E

TruBoard R5-800L

Connect. Create. Collaborate.
Connect. Create. Collaborate.

Przekątna tablicy
Obszar roboczy
Technologia
Punkty dotyku
Powierzchnia

| 87"
| 78" (4:3)
| dotykowa IR
| 10 pkt.
| ceramiczna, magnetyczna
suchościeralna
Oprogramowanie | mozaBook - licencja na 6 miesięcy

Przekątna tablicy
Obszar roboczy
Technologia
Punkty dotyku
Powierzchnia
Oprogramowanie

Paski skrótów po obu stronach | Inteligentna półka
na pisaki | Oprogramowanie Teach Infinity

Paski skrótów po obu stronach
Oprogramowanie Teach Infinity

TruBoard R5-800E
10

3250 zł

brutto

| 87"
| 78" (4:3)
| dotykowa IR
| 10 pkt.
| magnetyczna, suchościeralna
| mozaBook - licencja na 6 miesięcy

TruBoard R5-800L

3063 zł

brutto

Projektory multimedialne
Op to ma

STANDARDOWA projekcja

Projektor Optoma DX318e

STANDARDOWA projekcja

Projektor Epson EB-E01

3LCD

DLP

Standardowa ogniskowa
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 3 600 lumenów
(technologia DLP)
Kontrast: 20 000:1
Żywotność lampy do 15 000 godzin

Projektor
Optoma DX318e

Standardowa ogniskowa
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 3 300 ANSI lumenów
(technologia 3LCD)
Kontrast: 15 000:1
Żywotność lampy do 12 000 godzin

1656 zł

brutto

KRÓTKA
STANDARDOWA
projekcjaprojekcja

Projektor
Epson EB-X05

brutto

STANDARDOWA projekcja

Projektor Acer P1255

Projektor BenQ MX560

DLP

Standardowa ogniskowa
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 4000 lumenów
(technologia DLP)
Kontrast: 20000:1
Żywotność lampy do 15 000 godzin

Projektor
Acer P1255

1667 zł

DLP

Standardowa ogniskowa
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 4 000 lumenów
(technologia DLP)
Kontrast: 20 000:1
Żywotność lampy do 15 000 godzin

1810 zł

brutto

Projektor
BenQ MX560

1902 zł

brutto
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Projektory
Projektory multimedialne
multimedialne
KRÓTKA projekcja

KRÓTKA projekcja

Projektor Acer S1286H

Projektor BenQ MX808STH

DLP

DLP

Krótka ogniskowa
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 3 500 lumenów
(technologia 3LCD)
Kontrast: 20 000:1
Żywotność lampy do 10 000 godzin

Projektor
Acer S1286H

Krótka ogniskowa
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 3 600 ANSI lumenów
(technologia DLP)
Kontrast: 20 000:1
Żywotność lampy do 15 000 godzin

2200 zł

brutto

KRÓTKA projekcja

Projektor
BenQ MX808STH

Projektor Optoma X309ST

DLP

3LCD

Krótka ogniskowa
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 3 200 ANSI lumenów
(technologia 3LCD)
Kontrast: 16 000:1
Żywotność lampy do 10 000 godzin
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brutto

KRÓTKA projekcja

Projektor Epson EB-530

Projektor
Epson EB-530

2235 zł

Krótka ogniskowa
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 3 700 lumenów
(technologia DLP)
Kontrast: 25 000:1
Żywotność lampy do 15 000 godzin

2950 zł

brutto

Projektor
Optoma X309ST

2961 zł

brutto

Projektory multimedialne
KRÓTKA projekcja

Op to ma

Projektor Optoma W309ST

KRÓTKA projekcja

Projektor Epson EB-535W

DLP
DLP

Krótka ogniskowa
Rozdzielczość: WXGA 1280x800
Jasność: 3 800 ANSI lumenów
(technologia DLP)
Kontrast: 25 000:1

Projektor
Optoma W309ST

3LCD

Krótka ogniskowa
Rozdzielczość: WXGA 1280x800
Jasność: 3 400 ANSI lumenów
(technologia 3LCD)
Kontrast: 16 000:1
Żywotność lampy do 10 000 godzin

3490 zł

brutto

KRÓTKA projekcja

Projektor
Epson EB-535W

brutto

KRÓTKA projekcja

Projektor Epson EB-L200SX

Projektor Epson EB-L200SW

3LCD
LASER

Krótka ogniskowa
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 3 600 lumenów
(technologia 3LCD Laser)
Kontrast: 2 500 000:1
Żywotność lampy do 30 000 godzin
5 lat gwarancji na projektor i lampę
lub 12000h

Projektor
Epson EB-L200SX

3590 zł

3LCD
LASER

Krótka ogniskowa
Rozdzielczość: WXGA 1280x800
Jasność: 3 800 lumenów
(technologia 3LCD Laser)
Kontrast: 2 500 000:1
Żywotność lampy do 30 000 godzin
5 lat gwarancji na projektor i lampę
lub 12000h

6599 zł

brutto

Projektor
Epson EB-L200SW

6832 zł

brutto
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Projektory
Projektory multimedialne
multimedialne
ULTRA KRÓTKA projekcja

Op to ma

Projektor Optoma X340UST

ULTRA KRÓTKA projekcja

Projektor Epson EB-685W

3LCD

DLP
Ultra krótka ogniskowa
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 4 000 lumenów
(technologia DLP)
Kontrast: 22 000:1
Uchwyt ścienny Optoma
Żywotność lampy do 15 000 godzin

Projektor
Optoma X340UST

Ultra krótka ogniskowa
Rozdzielczość: WXGA 1280x800
Jasność: 3 500 ANSI lumenów
(technologia 3LCD)
Kontrast: 14 000:1
Uchwyt ścienny Epson
Żywotność lampy do 9 000 godzin

4562 zł

brutto

ULTRA KRÓTKA projekcja

Projektor
Epson EB-685W

Projektor Epson EB-725W

3LCD
LASER

Ultra krótka ogniskowa
Rozdzielczość: XGA 1024x768
Jasność: 3 800 lumenów
(technologia 3LCD Laser)
Kontrast: 2 500 000:1
Żywotność lampy do 30 000 godzin
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brutto

ULTRA KRÓTKA projekcja

Projektor Epson EB-720

Projektor
Epson EB-720

4866 zł

3LCD
LASER

Ultra krótka ogniskowa
Rozdzielczość: WXGA 1280x800
Jasność: 4 000 lumenów
(technologia 3LCD Laser)
Kontrast: 2 500 000:1
Żywotność lampy do 30 000 godzin

6699 zł

brutto

Projektor
Epson EB-725W

7178 zł

brutto

Projektory
Akcesoria do
multimedialne
projektorów
Uchwyt sufitowy UP
do projektora
(wys. 70-120 cm)

Uchwyt
sufitowy UP

Uchwyt ścienny US1
do projektora
o krótkiej projekcji
(85-135 cm)

145 zł

brutto

Uchwyt
ścienny US1

166 zł

brutto

Projektory
Wizualizery
multimedialne
Wizualizer
Epson ELP DC-07

Wizualizer
Optoma DC455

Wizualizer
Epson ELP DC-13

FullHD
8-krotny zoom
cyfrowy
Tryb mikroskopu
Zasilanie i sygnał
obrazu - jednym
kablem USB

Obszar pracy:
A4 (210x297 mm)
Rozdzielczość natywna:
Full HD (1920x1080)
8-krotny zoom cyfrowy
Kamera: CMM 13 MP

FullHD
Wejście na kartę SD
16-krotny zoom
cyfrowy
Wbudowany
mikrofon

1470 zł

2404 zł
1470

brutto

2515 zł
1470

brutto

brutto

Wizualizer
Epson ELP DC-21

Wizualizer
Optoma DC556

FullHD
Wejście na kartę pamięci SD
12-krotny zoom
optyczny
Wbudowany mikrofon

Obszar pracy:
A3 (297x420 mm)
Rozdzielczość natywna:
4k (3840 x 2160)
Zoom optyczny: x 17
Zoom cyfrowy: x 8
Kamera: 13 MP

3150 zł
1470

3229 zł
1470

brutto

brutto
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Oprogramowanie
Projektory multimedialne
edukacyjne
Mozabook Classroom
Oprogramowanie prezentacyjne
Prosty i intuicyjny
Ponad 1000 interaktywnych
modeli 3D
Kilkaset edukacyjnych filmów,
materiałów dźwiękowych
oraz zadań

Mozabook
Classroom - 1 rok

904 zł

Mozabook
Classroom - 3 lata

2368 zł

MozaWeb Premium
Student - 1 rok

1013 zł

MozaWeb Premium
Student - 3 lata

2828 zł

MozaWeb Premium
Teacher - 1 rok

268 zł

MozaWeb Premium
Teacher - 3 lata

714 zł

brutto

brutto

MozaWeb Premium Student
Licencja na 20 stanowisk
Wymaga dostępu do Internetu
Dostęp do prac domowych
Ponad 1000 interaktywnych
modeli 3D
Kilkaset edukacyjnych filmów,
materiałów dźwiękowych
oraz zadań

brutto

brutto

MozaWeb Premium Teacher
Współpraca z monitorem interaktywnym
Ponad 1000 interaktywnych modeli 3D
Kilkaset filmów, materiałów
dźwiękowych oraz zadań
Wymaga dostępu do Internetu

brutto

brutto

Więcej informacji na stronie www.cyfrowa-szkola.pl
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Pracownie Przyrodnicze
Rządowy program dofinansowania wyposażenia
w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych

GOTOWE ZESTAWY PRODUKTÓW ORAZ KALKULATOR, KTÓRY UŁATWI
DOBÓR SPRZĘTU ZNAJDUJĘ SIĘ NA STRONIE
WWW.PRACOWNIE-PRZYRODNICZE.PL
17

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce
dydaktyczne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych*
Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia,
geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany
został na 4 lata począwszy od 2018 r.

Aktualne informacje na temat programu znajdują się na stronie
www.Pracownie-Przyrodnicze.pl.
Zapraszamy również do fejsbukowej grupy
Moja Pracownia Przyrodnicza.

Uwaga:
W ciągu roku o dofinansowanie może ubiegać się maksymalnie ¼ szkół prowadzonych lub dotowanych
przez daną JST. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w bieżącym roku
lub planowanych do zakupienia - osobno dla każdej szkoły i osobno do każdego przedmiotu.
* Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Globisens to mobilne laboratorium pomiarowe w formie dysków Labdisc
z wbudowanymi czujnikami.
W niewielkiej, poręcznej obudowie mieści się od 11 do 15 czujników
z możliwością rozbudowania o dodatkowe sensory. Dyski są doskonałe do nauki
w klasie oraz poza nią ze względu na wyposażenie w pamięć wewnętrzną,
akumulator oraz GPS. Urządzenia bezprzewodowo łączą się z komputerem lub
tabletem, wyposażonym w oprogramowanie do zapisywania i analizy danych.
Pomiary zebrane w terenie można analizować również na mapach
internetowych.

Nowoczesne pracownie przyrodnicze Globisens zachęcają i motywują uczniów do odkrywania i analizowania zjawisk,
które zachodzą w świecie przyrody. Sprzęt i odpowiednie oprogramowanie zastąpi wiele papierowych plansz czy map,
które często łatwo ulegają zniszczeniu i stają się nieaktualne. Interaktywne materiały multimedialne w atrakcyjny
sposób skuteczniej „wytłumaczą” uczniom niejedno skomplikowane zjawisko. Postaw na nowoczesne rozwiązania
i zobacz, jak Twoi uczniowie stają się aktywnymi odkrywcami.
Więcej informacji na stronie www.pracowne-przyrodnicze.pl.
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Laboratoria przyrodnicze
Labdisc biochem

Labdisc enviro

BIOLOGIA I CHEMIA

ŚRODOWISKO

Labdisc biochem

WBUDOWANE CZUJNIKI: 15

Labdisc Biochem ma najbardziej rozbudowaną
Labdisc Biochem ma najbardziej rozbudowaną gamę
gamę
wbudowanych
czujników.
wbudowanych czujników. Tak
przygotowany
zestaw Tak
p
r
z
y
g
o
t
o
w
a
n
y
z
e
s
t
a
w
pozwala na prowadzenie zaawansowanych p o z w a l a n a
prowadzenie
doświadczeń z
doświadczeń z biologii
i chemiizaawansowanych
w starszych klasach
szkoły podstawowej.biologii i chemii w starszych klasach szkoły
podstawowej. źpH
źciśnienie barometryczne
źciśnienie powietrza
źDO2
źnatężenie światła
źwilgotność
źprzewodność w cieczach
źkolorymetr
źtemp. otoczenia
źmętność
źtemp. cieczy/ciał stałych
źtermopara
ŚRODOWISKOźGPS
źpuls serca
źwejście uniwersalne

Labdisc enviro

Czujniki wbudowane w Labdisc Środowisko
zostały tak dobrane, aby umożliwiały
Labdisc
physio
przeprowadzanie
doświadczeń
związanych z
FIZYKA
podstawowymi badaniami i analizą
środowiska oraz z edukacją ekologiczną.

2638 zł

2638 zł

źciśnienie barometryczne
źpH
brutto
źciśnienie powietrza
źDO2
źnatężenie światła
źwilgotność
Czujniki wbudowane
zostały
cieczachŚrodowisko
źprzewodnośćwwLabdisc
źkolorymetr
tak dobrane,
abyotoczenia
umożliwiały przeprowadzanie
źtemp.
źmętność
cieczy/ciałzstałych
źtemp.
źtermopara
doświadczeń
związanych
podstawowymi
badaniami
źpuls serca
źGPS
i analizą środowiska
oraz
z
edukacją
ekologiczną.
źwejście uniwersalne

WBUDOWANE CZUJNIKI: 15

brutto

WBUDOWANE CZUJNIKI: 13
WBUDOWANE CZUJNIKI: 13

2780 zł

BIOLOGIA I CHEMIA

źbarometr
źDO2 - tlen rozpuszczony
źUV
źpH
źtemperatura IR
źmętność
źwilgotność
źbarometr
- tlen rozpuszczony
źwejście
źDO2uniwersalne

źUV
ź źpH

źkolorymetr
źtemp. otoczenia
źtemp. cieczy/ciał

stałych

Labdisc gensci

2638 zł
2824 zł

brutto

WBUDOWANE CZUJNIKI: 13
WBUDOWANE CZUJNIKI: 11

brutto
Labdisc Uniwersalny ma wbudowane czujniki, które
umożliwiają wykonywanie doświadczeń
w podstawowym zakresie biologii i fizyki. Doskonale
nadaje się na lekcje przyrody w młodszych klasach.
źnapięcie elektryczne

źfala dźwiękowa

dźwiękowa
źodległość
źfalaź
odległość
źniskie napięcie
dźwięku
źciśnienie
źnatężenie
źtemp. otoczenia
źciśnienie
elektryczne
otoczenia prądu
źnapięcie
cieczy/ciał stałychźtemp.
źtemp.
źnatężenie
prądu
cieczy/ciałświatła
źnatężenie
źtemp.
źprzyspieszenie
źnatężenie
światła
źnatężenie
uniwersalne x 2 stałych
źwejście
źpH
źwilgotność
źGPS
źwejście uniwersalne

2708 zł

brutto

Labdisc gensci
UNIWERSALNY
Labdisc Uniwersalny ma wbudowane czujniki,
które umożliwiają wykonywanie doświadczeń
w podstawowym zakresie biologii i fizyki.
Doskonale nadaje się na lekcje przyrody w

WBUDOWANE CZUJNIKI: 13

WBUDOWANE CZUJNIKI: 11

W Labdisc Fizykaźfala
wbudowane
dźwiękowasą czujniki
źnapięcie elektryczne
doświadczeń
odległość z zakresu tej
źniskie napięcie przeznaczone do ź
źtemp. otoczenia dziedziny - tak związanej
źciśnieniez ruchem, jak i z
źtemp. cieczy/ciał stałych
źnatężenie prądu
prądem. Wyjątkowonatężenie
znajdują światła
się w nim aż 2
źprzyspieszenie
ź
gniazda
x 2 uniwersalne do podłączenia 2
źwejście uniwersalne
dodatkowych czujników np. 2 fotobramek
(nie zawartych w komplecie)

brutto

źtemperatura IR
źpoziom głośności
źmętność
źGPS
UNIWERSALNY
źwilgotność
źwejście uniwersalne

brutto

W Labdisc Fizyka wbudowane są czujniki przeznaczone
do doświadczeń z zakresu tej dziedziny - tak związanej
z ruchem, jak i z prądem. Wyjątkowo znajdują się w
nim aż 2 gniazda uniwersalne do podłączenia 2
Labdisc
physio
dodatkowych czujników
np. 2 fotobramek
FIZYKA
(nie zawartych w komplecie)

2855 zł

źodległość
źciśnienie
źnapięcie elektryczne
źnatężenie prądu
źnatężenie światła
źwilgotność
źwejście uniwersalne

źfala dźwiękowa
źnatężenie dźwięku
źtemp. otoczenia
źtemp. cieczy/ciał

stałych
źpH
źGPS

2708 zł

brutto 19

Jak całej klasie pokazać unikalne zdjęcie lub jeden eksponat?
Do tego najlepiej sprawdzą się biurkowe wizualizery umożliwiające
prezentacje obiektów przestrzennych i płaskich w wysokiej jakości.

Wizualizery
Epson ELP DC-07

Epson ELP DC-13

Epson ELP DC-21

kamera Full HD
zoom cyfrowy: x8
Tryb mikroskopu

kamera Full HD
zoom cyfrowy: x16
Wbudowany
mikrofon

kamera Full HD
zoom cyfrowy: x10
zoom optyczny: x12

1470 zł

2515 zł

3161 zł

brutto

Oprogramowanie edukacyjne

brutto

brutto

mozaBook
Doskonałym uzupełnieniem laboratorium Globisens
jest wielokrotnie nagradzane oprogramowanie
edukacyjne mozaBook.
Oprogramowanie oferuje:
źbazę gotowych narzędzi -

ponad 1 tys. modeli 3D,
kilkaset filmów, nagrań
i zadań
źkilkadziesiąt aplikacji
źmożliwość tworzenia
interaktywnych prezentacji
Jak pokazać procesy niewidoczne gołym okiem lub
trudno dostępne do obserwacji? Dzięki bazie
animowanych modeli 3D zawartych w mozaBook,
uczniowie mogą poznać działanie różnych zjawisk
i układów – np. rozchodzenie fali dźwiękowej, pracę
serca. Łącząc możliwości dysków pomiarowych
i oprogramowania, nauczyciele mogą pokazać swoim
uczniom omawiane zagadnienia w bardzo szerokim
kontekście.

904 zł

brutto rok/na 1 komputer

Zachęcamy do przetestowania możliwości
oprogramowania mozaBook,
na stronie: www.pracownie-przyrodnicze.pl
dostępna jest bezpłatna wersja próbna.

Więcej produktów i szczegółów dotyczących rządowego programu pracownie przyrodnicze
na naszej stronie: www.pracownie-przyrodnicze.pl
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SŁOWNICZEK

Przekątna tablicy – to przekątna zewnętrznego wymiaru tablicy interaktywnej.
Obszar roboczy – to przekątna obszaru, w którym wyświetlany jest obraz z komputera za pomocą projektora.
Można w nim pisać, rysować oraz obsługiwać programy.
Ultra krótka ogniskowa – określenie to wskazuje, że projektor jest w stanie wypełnić obszar roboczy tablicy
interaktywnej świecąc z odległości około 40/50 cm od jej powierzchni.
Krótka ogniskowa – określenie to wskazuje, że projektor jest w stanie wypełnić obszar roboczy tablicy
interaktywnej świecąc z odległości około 90/100 cm od jej powierzchni.
Standardowa projekcja – określenie to wskazuje, że projektor jest w stanie wypełnić obszar roboczy tablicy
interaktywnej świecąc z odległości około 2,5/3 m od jej powierzchni.
OPS – to rodzaj komputera, który przeznaczony jest do monitorów interaktywnych, montowany
w specjalną kieszeń, zwaną gniazdem OPS.
Optical Bonding – technologia, polegająca na zespoleniu ekranu monitora z szybą hartowaną i tym samym
eliminacji pustej przestrzeni między nimi. Wpływa to na redukcję odbicia światła, zmniejszenie efektu paralaksy
(wspaniała jakość obrazu) oraz zwiększenie wytrzymałość urządzenia przy jednoczesnej redukcji ciężaru całego
monitora (cieńsza szyba przy zwiększonej odporność na uszkodzenia). Zapewnia maksymalizację katów widzenia
(178 stopni) oraz wyjątkową precyzję dotyku – wrażenie pisania bezpośrednio na ekranie monitora, bez bariery w
postaci szyby hartowanej.
Rozpoznawanie obiektowe - Rozpoznawanie obiektowe pozwala na intuicyjną obsługę plików MS Office (Word,
Excel, PowerPoint) i PDF, nanoszenie adnotacji na strony internetowe i kadry filmowe – monitor identyfikuje
rodzaj pisaka i gesty oraz wykonuje odpowiadającą mu czynność (pisanie, przemieszczanie się po dokumencie,
wymazywanie, a także powiększanie czy pomniejszanie), bez konieczności przełączania funkcji w panelu
narzędziowym.
Dynamiczne porty USB - Monitor wyposażony w dynamiczne porty USB może on pełnić rolę huba, czyli
udostępniać innym komputerom podłączone do niego urządzenia peryferyjne za pomocą jednej wtyczki. Te
urządzenia, dla których zabrakło gniazd USB w komputerze, wystarczy podłączyć do monitora.
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NEWLINE INTERACTIVE
„W Newline pracujemy każdego dnia, aby wyprzedzać potrzeby rynku, opracowując pomysły na współpracę
i produktywność, o których nikt inny jeszcze nie pomyślał”. Firma jest wiodącym dostawcą interaktywnych ekranów
dotykowych i innowacyjnego oprogramowania, które zwiększa wydajność i ułatwia współpracę. Dysponuje 20%
udziałem w światowym rynku rozwiązań interaktywnych. Cechy, które wyróżniają produkty Newline to technologia
Optical Bonding, dynamiczne porty USB oraz Rozpoznawanie Obiektowe kompatybilne z Windows INK.

GLOBISENS
Firma Globisens, założona 2009 r., zajmuje się technologiami edukacyjnymi i skupia na dostarczaniu
najnowocześniejszych pionierskich rozwiązań dla nauki przedmiotów przyrodniczych. W październiku 2011 r. Globisens
wprowadził na rynek multidyscyplinarne mobilne laboratoria Labdisc.
Od 2011 roku już pół miliona studentów z 30 krajów używało dysków Labdisc! Równocześnie produkt zdobył aż 7 złotych
medali w międzynarodowych konkursach, w tym Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2017 roku.
Labdisc to kompleksowe urządzenie pomiarowe zamknięte w niewielkim dysku, które zamieni każdą klasę w
funkcjonalne laboratorium naukowe. Labdisc uwalnia nauczycieli od godzin konfiguracji i kalibracji i może zaoszczędzić
szkołom znacznych inwestycji technologicznych.

Dowiedz się więcej o programie www.aktywna-tablica.info
Dowiedz się więcej o programie www.pracownie-przyrodnicze.pl
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% a w przypadku monitorów
i komputerów OPS 0% VAT) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut.
Aktualne ceny zawsze na stronie www.aktywna-tablica.info
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.

Synapia Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź
Tel.: (+48 42) 288 16 99
e-mail: synapia@synapia.com.pl
www.synapia.com.pl

