AKTIVNÍ TŘÍDA
CENÍK 2020
Dotykové obrazovky, interaktivní tabule, senzory a čidla, STEAM
a experimentální sady, házecí mikrofony, projektory, software
pro výuku a mnoho dalšího najdete v ceníku Aktivní třídy.

PRODUKTY AKTIVNÍ TŘÍDY

Pečlivě vybíráme produkty s jasným výukovým potenciálem. Chráníme investice našich
zákazníků a nabízíme pouze výrobky od dlouhodobě uznávaných světových výrobců.
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Veškeré ceny v tomto katalogu jsou udávané včetně 21% DPH.
Platnost cen od 15. 5. 2020 do vydání nového ceníku.

DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

OBRAZOVKA ACTIVPANEL JE SRDCEM MODERNÍ UČEBNY
ActivPanel nabízí obrazovku s vysokým rozlišením, která je mnohem jasnější než obraz z projektoru. Použitím interaktivního
panelu se zbavíte klasických neduhů interaktivní tabule. Sbohem dáte nepříjemnému stínu, pravidelné kalibraci, čistění filtru
nebo výměnám lamp. Nejenže tak získáte lepší řešení, ale také ušetříte.

HLAVNÍ VLASTNOSTI DOTYKOVÉ OBRAZOVKY ACTIVPANEL

01

02

03

04

Obsahuje modul se

Nejpřirozenější psaní

Software k realizaci

Inteligentní ovládání.

systémem Android.

na obrazovku.

výuky ve třídě.

Panel automaticky

Přímo z domovské

Inovativní technologie

Realizujte interaktivní

rozpozná stylus (psaní),

obrazovky se můžete

Wellum® zajišťuje

multimediální hodiny

prst (manipulace

připojit k neustále se

bezproblémové psaní,

v režimu off-line nebo

s objekty) i dlaň (mazání).

rozšiřující nabídce

jako byste používali

on-line. Vybrat si můžete

vzdělávacích aplikací.

pera a papíru. Učitelé

z několika vzdělávacích

Pomocí snadného

a studenti tak mohou

softwarových produktů

zrcadlení mobilních

snadno spolupracovat.

společnosti Promethean.

zařízení můžete sdílet

Software ClassFlow™

obsah nebo můžete

i ActivInspire™ je

připojit další zařízení

standardně dodáván

Bluetooth , jako jsou

s obrazovkou ActivPanel.

®

měřicí čidla či roboti,
a zpestřit tak výuku.
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INTERAKTIVNÍ TABULE

OVĚŘENÁ KVALITA INTERAKTIVNÍCH TABULÍ ACTIVBOARD TOUCH
ActivBoard není jen obyčejnou psací či promítací plochou, na kterou je možno čas od času přetáhnout nějaký objekt.
Je studnicí činností, různorodého pohybu, simulací, her a dalších aktivit.

HLAVNÍ VLASTNOSTI INTERAKTIVNÍCH TABULÍ ACTIVBOARD

01

02

03

04

Vícedotyková

Víceúčelový povrch

Plug & play. Připojte

Software k realizaci

interaktivní plocha.

s možností mazání za

počítač k dotykové tabuli

výuky ve třídě.

Možnost spolupráce

sucha. ActivBoard nabízí

ActivBoard, a začněte ji

Realizujte interaktivní

více uživatelů pomocí 10

učitelům a studentům

ihned používat.

multimediální hodiny

simultánních dotykových

magnetickou projekční

v režimu off-line nebo

bodů a dvou per.

plochu, na které se

on-line. Vybrat si můžete

obraz neleskne, a kterou

z několika vzdělávacích

lze popisovat za sucha

softwarových produktů

stíratelnými popisovači.

společnosti Promethean.

Tabule disponuje

Software ClassFlow™

odolným hliníkovým

i ActivInspire™ je

rámem.

standardně dodáván
s tabulemi ActivBoard.
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DOTYKOVÉ OBRAZOVKY A TABULE

DOTYKOVÉ OBRAZOVKY ACTIVPANEL
Představujeme novou generaci interaktivních dotykových obrazovek ActivPanel
s technologií Wellum, funkcemi chytrého dotyku komptatibilními s Windows® Ink
a integrovaným OPS Android PC. Samozřejmostí je automatické rozpoznávání
stylusu (režim psaní), prstu (režim manipulace s objekty) i dlaně (mazání).
Ozvučení s ovládáním hlasitosti je přímo integrované do těla panelu.
Úhlopříčka obrazu 165 cm, rozlišení 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm,
ActivPanel Cobalt 65“

79 000 Kč

20 dotykových bodů 3 GB RAM, 32 GB úložiště, ActivConnect Android PC,
SW ActivInspire i Classflow, záruka 3 roky s možností prodloužení
Úhlopříčka obrazu 190 cm, rozlišení 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm,

ActivPanel Cobalt 75“

109 000 Kč

20 dotykových bodů 3 GB RAM, 32 GB úložiště, ActivConnect Android PC,
SW ActivInspire i Classflow, záruka 3 roky s možností prodloužení
Úhlopříčka obrazu 218 cm, rozlišení 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm,

ActivPanel Cobalt 86“

149 000 Kč

20 dotykových bodů 3 GB RAM, 32 GB úložiště, ActivConnect Android PC,
SW ActivInspire i Classflowspire, záruka 3 roky s možností prodloužení
Úhlopříčka obrazu 178 cm, rozlišení 4K (3840x2160), 4x stylus, přesnost 1 mm,

ActivPanel Titanium 70“

109 000 Kč

20 dotykových bodů, 2x senzor přiblížení, 4 GB RAM, 64 GB úložiště, ActivConnect
Android PC, SW ActivInspire i Classflow, záruka 3 roky s možností prodloužení
Úhlopříčka obrazu 190 cm, rozlišení 4K (3840x2160), 4x stylus, přesnost 1 mm,

ActivPanel Titanium 75“

119 000 Kč

20 dotykových bodů, 2x senzor přiblížení, 4 GB RAM, 64 GB úložiště, ActivConnect
Android PC, SW ActivInspire i Classflow, záruka 3 roky s možností prodloužení
Úhlopříčka obrazu 218 cm, rozlišení 4K (3840x2160), 4x stylus, přesnost 1 mm,

ActivPanel Titanium 86“

169 000 Kč

20 dotykových bodů, 2x senzor přiblížení, 4 GB RAM, 64 GB úložiště, ActivConnect
Android PC, SW ActivInspire i Classflow, záruka 3 roky s možností prodloužení

INTERAKTIVNÍ TABULE ACTIVBOARD
Dotyková tabule ActivBoard Touch podporuje interaktivní výuku propojením
možností více dotyků, mazání obsahu za sucha a oceněného softwaru. Poskytuje
učitelům celou řadu cenově dostupných nástrojů, které podporují jejich
každodenní výuku.
Úhlopříčka 200 cm, formát 4:3, odolný hliníkový rám, 10 dotykových bodů, ovládání
ActivBoard Touch 78

31 900 Kč

dotykem ruky i elektronickým perem s funkcí pravého tlačítka myši (dostupné
příslušenství), umožňuje popis fixem, SW ActivInspire, záruka 5 let
Úhlopříčka 225 cm, formát 16:10, odolný hliníkový rám, 10 dotykových bodů, ovládání

ActivBoard Touch 88

31 900 Kč

dotykem ruky i elektronickým perem s funkcí pravého tlačítka myši (dostupné
příslušenství), umožňuje popis fixem, SW ActivInspire, záruka 5 let
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DOTYKOVÉ OBRAZOVKY A TABULE

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ozvučení, vizualizéry, software a další originální Promethean
příslušenství Vám umožní dále rozšířit využití používaných
interaktivních produktů.

Na dotaz

ActivInspire Professional

Cena za jednu licenci pro konkurenční zařízení

ActivSoundBar ASB-40

Ozvučení s úchyty pro ActivBoard Touch, možno použít samostatně

ChromeBox

Počítač s operačním systémem Chrome OS

ActivArena Pen Set

Náhradní učitelské + studentské pero k řadě tabulí AC2

ActivPen učitel

Náhradní učitelské pero k řadě tabulí Activ 100, 300 a 500

800 Kč

ActivPen student

Náhradní studentské pero k řadě tabulí Activ 100, 300 a 500

950 Kč

Digital Pen

Doplňkové digitální pero k tabulím ActivBoard Touch podporujících 10 dotyků

AB-STY

Náhradní stylus k dotykovým tabulím / ActivPanel

150 Kč

AP6-PEN-4

Náhradní pero pro ActivPanel (ActivPanel V6 for the 65", 70" & 75")

300 Kč

VTP-Pen

Náhradní stylus pro ActivPanel - iSeries

300 Kč

Stojan pro ActivPanel

Pro všechny modely

Rozšíření záruky

Prodloužení záruky na ActivPanel z 3 na 5 let

4 800 Kč
12 890 Kč
1 250 Kč

1 900 Kč

23 500 Kč
4 990 Kč

perem píšete
vládáte
o
m
e
prst

dlaní mažete
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POJEZDY A STOJANY

BALANCE BOX
BalanceBox® je inovativní výškově stavitelný systém založený na patentované
technologii. K posouvání obrazovky nahoru a dolů Vám budou stačit jen dva
prsty. BalanceBox® je unikátní a velmi oblíbené řešení, které nepotřebuje žádné
napájení. BalanceBox® představuje komfortní, bezpečné a vysoce spolehlivé
řešení výškového posuvu.

BalanceBox 400

Zdvih 400 mm, hmotnost obrazovky 23 – 95 kg

20 400 Kč

Mobilní podvozek

Mobilní stojan pro BalanceBox 400, integrovaná polička, černý, novinka 2020

10 900 Kč

Držák VESA

Adaptér 200 x 200 až 800 x 400 (pro obrazovky ActivPanel není potřeba)

3 100 Kč

Unizerzální VESA adaptér

Pro instalaci obrazovky přímo na mobilní podvozek (bez Balance Box)

3 300 Kč

POSUVNÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝMI KŘÍDLY
Kombinace klasických keramických křídel a dotykové obrazovky či interaktivní
tabule se stala jedním z nejžádanějších řešení.

3TAB pro ActivPanel

Konstrukce typu „Triptych“, rám na ActivPanel, dvě keramická křídla, zdvih 700 mm

39 930 Kč

Pylon pro ActivPanel

Dva pylony, rám na ActivPanel, dvě keramická křídla

39 900 Kč

Pylon pro ActivBoard

Dva pylony, rám na ActivBoard, dvě keramická křídla

34 900 Kč

Křídla pro ActivBoard

Rám na ActivBoard, dvě keramická křídla, pevná instalace na stěnu

21 300 Kč

SYSTÉMY S REŽIMEM STOLU
Systémy níže umožňují nejen motoricky měnit výšku připevněné dotykové
obrazovky, ale v případě potřeby i ji naklopit nebo zcela překlopit až do režimu
stolu.

3PANEL pro ActivPanel

Mobilní stojan s motorovým posuvem a náklonem, rozsah 650 mm, max. 65“

39 930 Kč

e-Box®

Mobilní stojan s motorovým posuvem a náklonem, rozsah 660 mm, max. 75“

54 500 Kč
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SOFTWARE PRO
REALIZACI VÝUKY

VÝUKA NA POČÍTAČI I V CLOUDU
Nevíte, jak jednoduše zapojit do výuky žákovská zařízení? Jak posílat cvičení do tabletů? Jak během hodiny formativně
testovat? Jak individualizovat výuku? Odpovědí na tyto a mnohé další otázky je ClassFlow. Účet si vytvoříte zdarma.
ActivInspire je základem pro všechny moderní vzdělávací aktivity realizované na interaktivní tabuli nebo dotykové obrazovce.
Umožňuje učitelům vést hodiny, stahovat a vytvářet vlastní lekce plné rozmanitých, účinných aktivit, které upoutají pozornost
celé třídy.

HLAVNÍ VLASTNOSTI VÝUKOVÉHO SOFTWARE PROMETHEAN

01

02

03

04

Velké množství

Aktivní zapojení

Poskytuje okamžitou

Vytváří prostředí pro

dostupných zdrojů.

každého žáka.

zpětnou vazbu.

sdílenou interaktivní

Stačí se zdarma

Jednoduše oddělte

Mějte přehled o stupni

spolupráci.

registrovat na

frontálně prezentovanou

pochopení probírané

Každý ze zapojených

www.activucitel.cz

informaci od úkolů pro

látky, motivujte žáky

studentů může mít svoji

a můžete vybírat

žáky. Rozhodněte se, zdali

vhodně položenými

roli, přesto se může

z více než 26.000

budou všichni řešit stejné

otázkami. To vše na

účastnit společného

zdarma dostupných

zadání nebo zda třídu

pár kliknutí. Díky

projektu. ClassFlow vytváří

materiálů nebo vám

rozdělíte.

individuálnímu přístupu

virtuální třídy. Je tak

rádi doporučíme

bude výuka stejně bavit

jedno, zdali sedíte v lavici

některou z kvalitních

nadané i méně zdatné

nebo na druhém konci

učebnic zpracovaných

studenty. Jejich aktivitu

světa.

nakladateli, se kterými

můžete oceňovat

spolupracujeme.

digitálními odznaky.
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DATAPROJEKTORY

SPOLEHLIVÉ PROJEKTORY S NADSTANDARDNÍ ZÁRUKOU
Speciální školní řada obsahuje projektory pro každou aplikaci, od běžné projekce na plátno, až po ultrakrátkou projekci na
interaktivní tabuli. Kromě obrazové kvality založené na 3LCD technologii nabízejí projektory MAXELL nadstandardní školní
funkce a v neposlední řadě rozšířenou záruku.

HLAVNÍ KATEGORIE PROJEKTORŮ

01

02

03

04

Klasické projektory.

Projektory s krátkou

Projektory s ultra

Interaktivní projektory.

Tato kategorie projektorů

projekční vzdáleností.

krátkou projekční

Preferujete interaktivní

je vhodná pro projekci na

Stín je při práci

vzdáleností.

funkce zabudované přímo

plátno v běžných školních

u interaktivní tabule velmi

Tyto projektory

v těle projektoru? Tyto

třídách. Lze je přenášet

limitujícím faktorem.

nainstalovány pouhých

modely jsou dodávány

i instalovat na stropní

Pokud budete chtít jeho

25 cm od stěny jsou

společně s interaktivním

držák.

vliv omezit a zároveň

nejlepším řešením

perem a plnohodnotnou

máte omezený rozpočet,

k interaktivní tabuli. Světlo

licencí programu

určitě budete spokojeni

dopadá na plochu pod

StarBoard, s jehož pomocí

s některým z modelů

ostrým úhlem a stínění je

můžete vytvářet kvalitní

v této kategorii.

tak omezeno na skutečné

interaktivní hodiny.

minimum.
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DATAPROJEKTORY

ULTRAKRÁTKÉ A INTERAKTIVNÍ
Pokud hledáte projektor k interaktivní tabuli, je model s ultrakrátkou projekční
vzdáleností ideální volbou. Stínění je omezeno na minimum, a práce na tabuli je
tak podstatně jednodušší.

MAXELL MC-AX3006 EDU

XGA (1024 x 768), 3 300 ANSI lm, 6 000 h, 2 x HDMI, repro 16 W, držák

26 000 Kč

MAXELL MC-AW3006 EDU

WXGA (1280 x 800), 3 300 ANSI lm, 6 000 h, 2 x HDMI, repro 16 W, držák

28 500 Kč

MAXELL MC-AW3506 EDU

WXGA (1280 x 800), 3 700 ANSI lm, 6 000 h, 2 x HDMI, repro 16 W, držák

33 200 Kč

MAXELL MC-TW3006 EDU

WXGA (1280 x 800), 3 300 ANSI lm, 6 000 h, 2 x HDMI, repro 16 W, držák, pero, SW

37 900 Kč

MAXELL MC-TW3506 EDU

WXGA (1280 x 800), 3 700 ANSI lm, 6 000 h, 2 x HDMI, repro 16 W, držák, pero, SW

39 600 Kč

S KRÁTKOU PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTÍ
Jestliže hledáte cenově výhodnou variantu projektoru k interaktivní tabuli, můžete
zvolit z následujících modelů vybavených širokoúhlou optikou.

MAXELL MC-CX301

XGA (1024 x 768), 3 100 ANSI lm, 10 000 h, 2 x HDMI, repro 16 W

17 900 Kč

MAXELL MC-CW301

WXGA (1280 x 800), 3 100 ANSI lm, 10 000 h, 2 x HDMI, repro 16 W

20 100 Kč

VÍCEÚČELOVÉ PROJEKTORY
Pro projekci na plátno nepotřebujete speciální optiku, projektor je instalován pod
strop učebny. Vyberte si z modelů s vysokou spolehlivostí, které vám budou sloužit
mnoho let.

MAXELL MC-EX303

XGA (1024 x 768), 3 300 ANSI lm, 12 500 h, 1 x HDMI, repro 16 W

13 800 Kč

MAXELL MC-EW3051

WXGA (1280 x 800), 3 200 ANSI lm, 12 500 h, 2 x HDMI, repro 16 W

18 400 Kč

V nabídce je dalších více než 50 modelů. Kompletní ceník Vám rádi zašleme.
Záruka 3 roky na dataprojektory. Záruka na lampy 3 roky platná pro EDU modely.
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MĚŘICÍ ŽÁKOVSKÉ SADY

BADATELSKÁ VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD
Tým zkušených učitelů z bohaté nabídky senzorů PASCO vybral kombinaci produktů, která nejlépe vyhovuje vzdělávacím
programům českých škol. Technika byla doplněna o soubor profesionálně zpracovaných a ve výuce ověřených žákovských
úloh a učitelských metodik. Vznikl tak unikátní produkt – žákovská sada PASCO Sensorium.

HLAVNÍ VLASTNOSTI MĚŘICÍCH SAD PASCO SENSORIUM

01

02

03

04

Kde?

Jak?

Proč?

Kolik?

V běžné učebně.

Samostatně, badatelsky.

Pro poučení i zábavu.

Pro malé skupiny.

Přeneste experiment

Nechte žákovská hnízda

Přesuňte aktivitu na

V dosavadní praxi se

do třídy! K pokusům

pracovat samostatně. Vše,

stranu žáků. Dopřejte

osvědčilo seskupovat

nepotřebujete laboratoř.

co potřebují, je PASCO

jim základní východisko

děti do tříčlenných týmů.

Praktické balení vám

Sensorium a tablet nebo

přírodovědného poznání,

Jednu sadu využije i učitel.

navíc ulehčí manipulaci

běžný počítač. Připravené

vlastní zkušenost.

i uskladnění pomůcek.

badatelsky orientované
úlohy umožní žákům
ihned začít. Součástí
každé sady je také
metodická příručka pro
učitele.

SENSORIUM
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MĚŘICÍ ŽÁKOVSKÉ SADY

PASCO SENSORIUM
Změňte přístup k výuce přírodních věd a přeneste aktivitu na stranu žáků.
Žákovské sady PASCO Sensorium v sobě skrývají vše, co budete potřebovat pro
výuku přírodních věd. Aktivně. V běžné třídě i mimo ni. A bezdrátově!

Tato sada obsahuje bezdrátová čidla, pomocí kterých můžete realizovat
experimenty napříč jednotlivými předměty. Sada obsahuje: Bezdrátový senzor
PASCO SENSORIUM

teploty, bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor napětí,

WIRELESS

bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor tepu s ručními

39 930 Kč

úchyty a bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS. Součástí sady je USB
s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika úloh a licence software SPARKvue.
Pokud je hlavním předmětem, který budete učit, fyzika, využijete této
přizpůsobené sady bezdrátových čidel. Sada obsahuje: Bezdrátový senzor
PASCO SENSORIUM

teploty, bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor napětí,

FYZIKA

bezdrátový senzor proudu, bezdrátový světelný senzor, bezdrátový senzor pohybu,

43 810 Kč

bezdrátový senzor magnetického pole a bezdrátový vozík Smart Cart. Součástí sady je
USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika úloh a licence software SPARKvue.
Sada složená z čidel vhodných pro běžné chemické experimenty. Sada obsahuje:
Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor pH,
PASCO SENSORIUM

bezdrátový senzor CO2 s příslušenstvím, bezdrátový senzor vodivosti, bezdrátový

CHEMIE

čítač kapek, bezdrátový kolorimetr a turbidimetr, plochá pH elektroda a ORP

43 810 Kč

elektroda. Součástí sady je USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika úloh
a licence software SPARKvue.
Vhodná kombinace bezdrátových čidel pro realizaci fyziologických, biologických
i environmentálních experimentů. Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty,
PASCO SENSORIUM

bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor tepu s ručními úchyty, bezdrátový senzor

BIOLOGIE

CO2, bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS, bezdrátový senzor vodivosti

43 810 Kč

a bezdrátový senzor krevního tlaku. Součástí sady je USB s 37 žákovskými úlohami,
tištěná metodika úloh a licence software SPARKvue.

SENSORIUM
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SENZORY A ČIDLA

VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD BEZ ZBYTEČNÉHO MEMOROVÁNÍ FAKTŮ
PASCO umožňuje žákům aktivně zkoumat přírodu a zapojovat při tom svoji představivost. Pokud jim dáte k dispozici
moderní senzory a software, dostanou do rukou nástroje, které jim umožní utkávat se ve škole se skutečnými výzvami
a ne s pouhým memorováním faktů.

HLAVNÍ VLASTNOSTI SENZORŮ A ČIDEL PASCO

01

02

03

04

Spolehlivé a cenově

Více než 70

Poskytujeme žákovsky

Měření pomocí běžného

dostupné senzory

přírodovědných veličin.

orientované badatelské

počítače, tabletu

umožňují učitelům

Všechna nejpoužívanější

prostředí, které

i telefonu. Kompatibilní

přírodních věd realizovat

čidla v moderním

studentům umožňuje

se všemi běžnými

motivující a názorné

bezdrátovém provedení.

být aktivní, klást otázky

operačnímy systémy.

experimenty. Se senzory,

Možnost měření do

a navrhovat postupy.

Robustní provedení

které pokrývají jak

integrované interní

základoškolskou tak

paměti.

s 5letou PASCO zárukou.

středoškolskou tématiku,
získáváte pokročilou
technologii, která pomáhá
studentům rychleji sbírat
potřebná data. Ti tak
mohou věnovat více času
jejich vyhodnocení.
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SENZORY A ČIDLA

BEZDRÁTOVÁ ČIDLA PASCO
Čidla připojíte přímo k Vašemu počítači nebo tabletu. Díky párování
přímo v aplikaci to zvládnete mrknutím oka. Data mohou být ukládána
do paměti čidla při odpojeném počítači.

Senzor teploty (PS – 3201)

40 ºC až 125 ºC, rozlišení 0,01 °C

2 880 Kč

Senzor síly a zrychlení (PS – 3202)

± 50 N, rozlišení 0,03 N, 3osý akcelerometr

6 350 Kč

Senzor tlaku (PS – 3203)

0-400 kPa, rozlišení 0,1 kPa

5 500 Kč

Senzor pH (PS – 3204)

0-14 pH, rozlišení 0,02 pH

4 340 Kč

Senzor tepu – ruční úchyty (PS – 3206)

0-240 tepů za minutu

5 610 Kč

Senzor tepu – hrudní pás (PS – 3207)

0-240 tepů za minutu

4 870 Kč

Senzor CO2 (PS – 3208)

0 až 100,000 ppm, rozlišení: 2 ppm, přesnost: ± 50 ppm

12 400 Kč

Senzor počasí s GPS (PS – 3209)

17 veličin jako teplota, tlak, vlhkost, osvětlení, rychost a směr větru, poloha

10 210 Kč

Senzor vodivosti (PS – 3210)

0-20,000 μS / cm, přesnost: ± 2 % z rozsahu

6 190 Kč

Senzor napětí (PS – 3211)

± 15 V, přesnost ± 0.5 %

3 900 Kč

Senzor proudu (PS – 3212)

± 1 A, vstupní odpor 0.1 Ω

4 640 Kč

Senzor osvětlení (PS – 3213)

0 - 130,000 lux, 300 nm - 1100 nm, měří: svět. intenzitu, RGB, UVA, UVB

4 400 Kč

Počítadlo kapek (PS-3214)

1 - 10 kapek / s, IR, filtr pro přesná měření

6 350 Kč

Kolorimetr a turbidimetr (PS – 3215)

Absorbance a transmitance na 6 barvách, turbidimetr 0-100 NTU

7 060 Kč

Tenzometr (PS – 3216)

Ideální pro měření pnutí v konstrukcích, ± 50 N, přesnost ± 0,1 N

5 690 Kč

Senzor plynného O2 (PS - 3217)

0 - 100% koncentrace, přesnost ± 1%, měří i teplotu a vlhkost

Senzor krevního tlaku (PS - 3218)

0 - 200 tepů / min, 0 - 375 mm Hg, přesnost ± 3 mm Hg

6 190 Kč

Senzor pohybu (PS – 3219)

Měří polohu, rychlost a zrychlení, 0,15 – 4 m, rozlišení 1 mm

6 270 Kč

Senzor rotace (PS – 3220)

Měří úhlovou i lineární polohu, rychlost a zrychlení, 3 měřicí kolečka

Senzor magnetického pole (PS - 3221)

Měří ve 3 osách, dva rozsahy ± 5 mT a ± 130 mT, měří i mag. pole země

4 640 Kč

Teplotní rozhraní (PS - 3222)

Pro libovolnou teplotní sondu, rychle reagující sonda je součástí dodávky

4 830 Kč

Akcelerometr a výškoměr (PS - 3223)

Měří ve 3 osách, 4 rozsahy, až ± 400 g, odolný proti nárazu

5 850 Kč

Senzor rozpuštěného O2 (PS - 3224)

0 - 20 mg / l nebo saturace 0 - 300%, přesnost ± 0,2 mg / l

17 990 Kč

Fotobrána Smart (PS - 3225)

Dvě fotobrány v jedné, ideální pro měření vzdálenosti, rychlosti a zrychlení

WWW

11 520 Kč

10 940 Kč
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SENZORY A ČIDLA

BEZDRÁTOVÁ ČIDLA PASCO
Čidla připojíte přímo k Vašemu počítači nebo tabletu. Díky párování
přímo v aplikaci to zvládnete mrknutím oka. Data mohou být ukládána
do paměti čidla při odpojeném počítači.

Vozík Smart Cart
(ME – 1240 červený, ME – 1241 modrý)
Bezdrátový spektrometr (PS - 2600)

V kolečkách integrovaný senzor pohybu, v nárazníku integrovaný siloměr,
integrovaný senzor zrychlení. Rozlišení polohy ± 0,2 mm, rozsah síly ± 100

10 120 Kč

N, rozsah zrychlení ± 16 g (g = 9.8 m / s )
2

24 300 Kč

380 - 950 nmm, rozlišení 2 - 3 nm, wolframový zdroj kombinovaný s LED
9,6“ plnobarevná obrazovka, 2 vstupy pro PASPort senzory, integrovaný

Datalogger SPARK LXi (PS - 3600)

22 110 Kč

senzor teploty a napětí, Wifi, Bluetooth a USB připojení, dvě kamery,
akcelerometr, GPS, Lab Manager pro správu třídy

Datalogger SPARK LX (PS - 3601)

Dobíjecí stanice (PS - 3599)

9,6“ plnobarevná obrazovka, Wifi, Bluetooth a USB připojení, dvě kamery,

18 030 Kč

akcelerometr, GPS, Lab Manager pro správu třídy

5 370 Kč

Univerzální použití, 10 USB pozic a 9 nastavitelných přepážek

MĚŘICÍ SOFTWARE PASCO
Software pro vytváření žákovských úloh, ukazatel hodnoty, měřidla,
grafu a tabulky, záznam práce do elektronického laboratorního deníku
a mnoho dalších užitečných funkcí. Ideální pro tablety i PC.

SPARKvue aplikace

Pro tablety s operačním systémem iOS a Android

Zdarma

SPARKvue pro 1 počítač (PS – 2401)

Licence pro jeden počítač s OS Windows nebo MacOS

5 300 Kč

SPARKvue pro školu (PS – 2400)

Licence pro libovolný počet počítačů

Capstone pro 1 počítač (UI – 5401)

Software pro podrobnou analýzu dějů, vhodný pro odborné školy

Capstone pro 1 počítač (UI – 5401 DIG)
Capstone pro školu (UI – 5400)
Capstone pro školu (UI – 5400 DIG)

15 940 Kč
7 750 Kč

Software pro podrobnou analýzu dějů, vhodný pro odborné školy,

5 370 Kč

přímé stažení z internetu

36 380 Kč

Software pro podrobnou analýzu dějů, vhodný pro odborné školy
Software pro podrobnou analýzu dějů, vhodný pro odborné školy,

33 960 Kč

přímé stažení z internetu

Záruka 5 let na veškerý sortiment PASCO (kromě spotřebního materiálu).
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STEAM VE VÝUCE
INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ

OBJEVTE KOUZLO STEAM A NOVÉ INFORMATIKY
Přidejte se k nám, objevte radost z kódování vlastních výtvorů a podpořte polytechnickou výchovu Vašich žáků. Koncepce
vytvořená učiteli a inženýry kombinuje stavebnici, elektroniku a programování. Vzbuzuje zájem, představivost a podporuje
logické myšlení. SAM Labs pomáhá učitelům realizovat inovativní hodiny, které připraví jejich žáky na skutečnou budoucnost.
Silná metodická podpora a jednoduchá technologie zajistí rychlou implementaci do školní praxe. Dovolte žákům být aktivní
a podpořte jejich nezávislost a spolupráci na vzdělávacím procesu.

HLAVNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU SAM LABS

01

02

03

04

SAM Labs poskytuje

Perfektní metodická

Naše odolné bezdrátové

Intuitivní, vizuální

vše, co potřebujete

podpora pro učitele.

moduly a intuitivní,

a názorná programovací

k zážitkové výuce

Mezipředmětové použití,

jednoduše použitelný

aplikace a stavebnice

STEAM ve Vaší učebně.

podpora kreativity

software tvoří jeden

v jednom. Kompatibilita

Nabízíme všechny

a logického myšlení

harmonický celek. Žáci

s Mac, iOS, Android,

potřebné nástroje včetně

žáků. Hravá forma výuky,

mohou programem

Windows, Chromebook.

zpracovaných výukových

moderní design.

ovlivňovat chování

SAM Space aplikace

materiálů, intuitivních

fyzických modulů, a tak

jednoduše propojuje práci

aplikací i bezdrátových

vytvářet funkční projekty

s fyzickými bloky a jejich

elektronických modulů.

simulující reálné aplikace.

programováním. Vybrat

To vše během několika

si můžete mezi „flow-

málo minut.

based“ nebo „blockly“
programováním.
K dispozici je i výuková
hra pro nejmenší.
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STEAM VE VÝUCE
INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ

SAM LABS
Metodikou podpořené úlohy propojující STEAM a programování, které dávají
učitelům možnost, připravovat do života informaticky myslící žáky. Ucelený systém
obsahuje průvodce učitele, hotové úlohy, potřebné vybavení a software. Vše je
připraveno tak, aby projekty mohli vymýšlet, ladit i realizovat sami žáci.

Začínáme se STEAM. Vhodný pro 2 - 3 žáky. Úvod do výuky STEAM bez vysokých
nákladů. 2 DC motorky, 1 světelný senzor, 1 RGB led světlo, 2 kola, 1 univerzální nosič,

Alpha Kit

1 podvozek auta, 1 kuličkové kolo, 1 LEGO ozubené kolo, 2 malé LEGO díly, 2 velké

5 500 Kč

LEGO díly, 1 mikro USB nabíjecí kabel 5 v 1
STEAM pro menší třídy a kluby. Vhodný pro 9 - 10 žáků. Odolný skladovací box s
množstvím opakujících se dílů. 6 DC motorků, 3 světelné senzory, 3 RGB led světla,

Team Kit

18 500 Kč

6 kol, 3 univerzální nosiče, 3 podvozky aut, 3 kuličková kola, 3 LEGO ozubená kola,
6 malých LEGO dílů, 6 velkých LEGO dílů, 3 mikro USB nabíjecí kabely 5 v 1
STEAM pro celou třídu. Vhodný pro 30 žáků. Komplet s díly, které se vždy 10x
opakují v přenosném skladovacím boxu. 20 DC motorků, 10 světelných senzorů,

Classroom Kit

39 700 Kč

10 RGB led světel, 20 kol, 10 univerzálních nosičů, 10 podvozků aut, 10 kuličkových
kol, 10 LEGO ozubených kol, 20 malých LEGO dílů, 20 velkých LEGO dílů, 8 mikro USB
nabíjecích kabelů 5 v 1
STEAM s největší variabilitou dílů. Vhodný pro 4 - 6 žáků nebo jako doplněk k
sadám Team Kit nebo Classroom Kit. Sestava s největší variabilitou dílů v praktickém
kufříku. 2 tlačítka, 2 RGB led světla, 1 senzor tepla, 1 senzor vzdálenosti, 1 bzučák, 1

Maker Kit

19 900 Kč

senzor náklonu, 1 světelný senzor, 1 senzor tlaku, 2 posuvné měniče, 4 DC motorky,
1 servomotorek, 4 kola, 2 univerzální nosiče, 2 podvozky aut, 2 kuličková kola,
2 LEGO ozubená kola, 10 malých LEGO dílů, 4 velkých LEGO dílů, 3 mikro USB nabíjecí
kabely 5 v 1
Výuková stavebnice s Micro:bit. Sada pro celou třídu. Vhodná pro 30 žáků. Komplet
s díly, které se vždy 10x opakují v přenosném skladovacím boxu. 10 Micro:bit

Learn ot Code Kit

47 400 Kč

destiček, 10 držáků baterií pro Micro:bit, 10 kabelů pro Micro:bit, 10 světelných
senzorů, 10 bzučáků, 10 posuvných měničů, 30 LEGO dílů, 1 dobíjecí stanice

Hotové úlohy
02

SAM aplikace

SAM moduly

Čas na reflexi
Bavily vás aktivity? Bylo pro vás něco příliš
obtížné? Zakroužkujte emotikon vedle níže
uvedených tvrzení, který nejlépe vystihuje
vaše pocity.

1

projekt náS Bavil

2

ROZUMĚLI JSME ZADANÝM
ÚKOLŮM

3

PŘIŠLI JSME S VLASTNÍM ŘEŠENÍM
ZADANÝCH ÚKOLŮ

4

NAŠE VÝSLEDKY JSME SDÍLELI
S TŘÍDOU

Dveřní
„zvonek“
pro sluchov
ě
postižené
INFORMATIKA,
PROJEKTOVÁNÍ
A TECHNO
LOGIE, PŘÍRODN
Í VĚDY

9
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KÓDOVÁNÍ S IROBOT ROOT

JEDINÉ CO IROBOT NEDĚLÁ - NEVYSÁVÁ
Kreativní, inteligentní a zábavou formou učící robot je tou nejlepší výukovou pomůckou pro vašeho žáka. iRobot® Root® dělá
výuku programování jednoduchou a přirozenou. Díky zábavné aplikaci Root™ Coding mohou programovat žáci a studenti
každého věku. Programování díky iRobot® Root® se rychle stane přirozenou součástí hraní, objevování i tvoření.

HLAVNÍ VLASTNOSTI IROBOT ROOT

01

02

03

04

Jedinečný koncept

Programování na třech

Perfektní aplikce RootTM

Velké množství hotových

založený na robotickém

úrovních. Od vizuálního

Coding je zdarma

výukových materiálů

vysavači, který však

pro předškoláky, až po

obsahuje i virtuálního

dostupných přímo

nevysává, ale umí navíc

textové pro studenty

robota. Programovat

z prostředí aplikace.

poznávat zvuky, barvy,

středních škol.

tak můžete i bez vlastní

šplhat po stěně, kreslit

jednotky.

i mazat a mnohem víc.

WWW
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KÓDOVÁNÍ S IROBOT ROOT

IROBOT ROOT
Znáte robotické vysavače iRobot Roomba? Seznamte se s jejich menším
sourozencem. Můžete s ním programovat, objevovat nebo si jen tak hrát. Jediné
co nedělá - nevysává.

iRobot Root pro jednotlivce
Programování pro jednotlivce domů i do školy. Vhodný i jako dárek.
1 Root Robot, 1 skládací popisovatelná plocha, 1 sada samolepek, 1 USB nabíjecí
1x iRobot Root

6 960 Kč

kabel, 2 popisovače, 1 mazací utěrka, Aplikace Root Coding.
Velikost: 13.4 x 14.9 x 4.5 cm, hmotnost: 490 g, baterie: 2600 mAh Li-Ion —
přibližně jeden týden (3 hodiny neustálého provozu) na jedno nabití, připojení:
Bluetooth Low Energy (dosah 30 m)

6x iRobot Root

iRobot Root pro školní klub

6 660 Kč / ks

Programování pro menší třídy a kluby. Mimoškolní aktivita, která nadchne.
iRobot Root pro celou třídu

12x iRobot Root

Programování pro školní třídu. Ve 2 - 3 členných skupinách se žáci učí nejen
programovat, ale i komunikovat.

39 960 Kč / sada
6 580 Kč / ks
78 960 Kč / sada

ODRÁŽÍ SE, SLYŠÍ, JEZDÍ, KRESLÍ, MAŽE, SNÍMÁ, ŠPLHÁ, VIDÍ, SVÍTÍ, CÍTÍ, POZNÁVÁ BARVY,
HRAJE, REAGUJE NA DOTYK A LZE HO DOPLNIT O PŘÍSLUŠENSTVÍ

TO VŠE HNED VE 3 PROGRAMOVACÍCH ÚROVNÍCH

1. VIZUÁLNÍ

2. BLOCKLY

3. TEXTOVÉ

WWW
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EXPERIMENTÁLNÍ SADY

MEKRUPHY
„Proč je...“ a „Jak funguje ...“ - takto začíná mnoho otázek, které děti předškolního
věku kladou dospělým. Pro děti je srozumitelné a přiměřené vysvětlení stejně
důležité, jako údiv a poznání prostřednictvím vlastní zkušenosti.

MŠ – Voda

18 experimentů na téma voda

11 800 Kč

MŠ – Vzduch

14 experimentů na téma vzduch

12 600 Kč

MŠ – Magnetizmus

11 experimentů na téma magnetizmus

15 900 Kč

MŠ – Rostliny

14 experimentů pro mladé biology

16 600 Kč

ZŠ – Vidět a slyšet

18 experimentů z optiky a akustiky

8 200 Kč

ZŠ – Elektřina a magnetizmus

16 experimentů z elektromagnetizmu

12 100 Kč

ZŠ – Půda, výživa, energie

17 rozmanitých experimentů

15 200 Kč

ZŠ – Teplo a oheň

11 experimentů termodynamiky

12 100 Kč

ZŠ – Stroje a konstrukce

16 zajímavých experimentů na různá fyzikální témata

19 400 Kč

ZŠ – Voda a vzduch

18 experimentů na téma voda a vzduch

8 200 Kč

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Palivové články, solární, větrná, kinetická energie, úložná kapacita kondenzátoru.
Nesčetné experimenty, mnoho odborných principů v akci a spousta prostoru pro
kreativitu.

Horizon Energy Box

Kompletní sada pro experimenty na téma obnovitelné zdroje energie

39 850 Kč

Hydrofill Pro

Nabíječka vodíkových článků

27 120 Kč
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MIKROSKOPY A KAMERY

MIKROSVĚT V OKULÁRU I NA OBRAZOVCE
Dlouholeté zkušenosti při navrhování mikroskopů a jejich trvalý vývoj ve společnosti MOTIC stojí za uvedením této výjimečné
řady mikroskopů na český trh. V nabídce naleznete jedinečné modely jako například mikroskopy řady 3H, které umožňují
použití jak v mikroskopické, tak i makroskopické oblasti. Máte starší mikroskop a rádi byste ho připojili k počítači nebo
k dotykové obrazovce? Zhodnoťte Vaši investici doplněním vybrané mikroskopové kamery Moticam.

HLAVNÍ VLASTNOSTI MIKROSKOPŮ A KAMER MOTIC

01

02

03

04

Jedinečné modely

Abychom zajistili

Žákuvzdorné

Kamery Moticam jsou

umožňují použití jak

bezúdržbový provoz,

provedení mikroskopů

dodávány konceptem „All-

v mikroskopické, tak

používáme při konstrukci

zahrnuje mimo jiné

in-one-box“ (vše v jedné

i makroskopické oblasti.

SWIFT mikroskopů pouze

také zámek okuláru i

krabičce). V balení najdete

Pouhou výměnou

kovové komponenty

objektivů, a zaručuje tak

profesionální kameru,

objektivu získáte

doplněné o odolné plasty

dlouholetou životnost

dva adaptéry, které

stereoskopický obraz

a sklo. Veškeré používané

bez nutnosti dokupovat

umožní připojení k téměř

Vašich preparátů.

díly jsou vyráběné při

ztracené díly.

každému mikroskopu,

Kompaktní řešení oceníte

plném respektování

kalibrační destičku, makro

nejen v laboratoři, ale i při

mezinárodních standardů

adaptér, veškeré kabely

terénním výzkumu, kdy

kvality jako jsou ISO či

i plnou verzi našeho SW

využijete možnost umístit

RoHS.

MIP 3.0.

mikroskop na stativ.
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MIKROSKOPY A KAMERY

MIKROSKOPY SWIFT LINE
Jedinečné modely, které umožňují použití jak v mikroskopické, tak makroskopické
oblasti. Robustní provedení, bateriové napájení, bezúdžbový provoz a mnoho
užitečných funkcí.

SWIFT3H-M

Monokulární mikroskop a lupa v jednom, 40x, 100x, 400x, makro 10x, LED

10 880 Kč

SSWIFT3H-B

Binokulární mikroskop a lupa v jednom, 40x, 100x, 400x, makro 10x, LED

13 630 Kč

SWIFT100

Monokulární mikroskop, hlava pro 3 objektivy, 4x, 10x, 40x, LED

10 680 Kč

SWIFT120 Digital

Monokulární mikroskop, hlava pro 4 objektivy, 4x, 10x, 40x, LED, 3 MP, USB

25 620 Kč

SWIFT132

Binokulární mikroskop, hlava pro 4 objektivy, 4x, 10x, 40x, 100x, LED

21 220 Kč

SWIFT220

Binokulární mikroskop, hlava pro 4 objektivy, 4x, 10x, 40x, 100x, LED 3W

28 610 Kč

SWIFT223

Trinokulární mikroskop, hlava pro 4 objektivy, 4x, 10x, 40x, 100x, LED 3W

33 860 Kč

SWIFT30B

Binokulární lupa, otáčecí hlava s objektivy, 1x, 3x, třícestné LED

10 850 Kč

SWIFT30S

Binokulární lupa, otáčecí hlava s objektivy, 2x, 4x, třícestné LED

10 850 Kč

SWIFT39Z

Binokulární lupa, otáčecí hlava s objektivy, ZOOM 1x - 3x, třícestné LED

15 400 Kč

MIKROSKOPOVÉ KAMERY MOTICAM
Objevte možnosti, které skýtá digitální kamera připojená ke klasickému
mikroskopu. Řešení „vše v jedné krabičce“ vám umožní začít používat kameru
ihned po vybalení.

Moticam 2

1600 x 1200 pixelů, USB

12 200 Kč

Moticam 3+

2048 x 1536 pixelů, USB

22 870 Kč

Moticam 5+

2592 x 1944 pixelů, USB

29 310 Kč

Moticam 10+

3664 x 2748 pixelů, USB

33 860 Kč

Moticam 1080

1920 x 1080 pixelů, USB, HDMI, SD karta

32 170 Kč

Moticam X

1280 x 1024 pixelů, WiFi

11 840 Kč

Moticam X3

1280 x 1024 pixelů, WiFi, LAN

13 530 Kč

WWW

OBSAH

22

HÁZECÍ MIKROFONY

PODPOŘTE DISKUSI A AKTIVITU ŽÁKŮ – NECHTE JE HODIT
Zaujmout může být obtížné. Podávat žákům běžný mikrofon je zdlouhavé a komplikované. Navíc to narušuje plynulost
hodiny. Právě proto jsme vymysleli Catchbox. Použití této “barevné kostky” je intuitivní a házení s ní dokáže lámat ledy mezi
prezentujícím a posluchači. Přimět studenty k aktivní spolupráci a výměně zkušeností je s Catchbox otázkou několika sekund.
Díky velkému dosahu není využití omezeno na malé učebny, celý systém perfektně funguje i v univerzitních aulách.

HLAVNÍ VLASTNOSTI HÁZECÍCH MIKROFONŮ CATCHBOX

01

02

03

04

Povrch s dlouhou

Dokonalý zvuk.

Lehký a měkký.

Magnetický zámek.

životností odolný proti

Všesměrový mikrofon

Kombinace odolné avšak

Catchbox je vybaven

usazování nečistot.

optimalizovaný pro

měkké pěny a technických

unikátním magnetickým

Obal Catchbox je

řeč je velmi citlivý, a to

tkanin zajistí, že při

zámkem, který pevně drží

opatřen speciálním

i v případě, že do něj

upuštění nebo hození

mikrofon ve vnějším krytu,

antibakteriálním

nemluvíte přímo.

mikrofonu nemůžete

i když s ním hodíte.

způsobit škodu ani

povrchem, který
odpuzuje špínu a brání

Automatické ztišení.

tvorbě skvrn. Srdce je

Catchbox snímá pohyb.

skryto uvnitř, pokud se

Dokáže tak zvuk

rozhodnete po čase obal

automaticky ztišit, pokud

vyměnit, bude Vám stačit

jím hodíte nebo ho

jen pár sekund.

upustíte.

zranění chytající osoby.
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HÁZECÍ MIKROFONY

CATCHBOX
Catchbox je první měkký bezdrátový mikrofon, který můžete hodit žákům
a zahájit tak diskuzi. Catchbox je ideálním doplňkem výukových hodin, přednášek,
konferencí a společných setkání. Dokáže vtáhnout účastníky do diskuze a lépe
sdílet a řešit problémy.

Catchbox Lite EDU

Catchbox Plus EDU

Sada bezdrátového přijímače a házecího mikrofonu. Dostah až 30 m, životnost

23 900 Kč

baterie 12 h, frekvence DECT. Ke Catchbox Lite není možno připojit další mikrofon.
Sada bezdrátového přijímače a házecího mikrofonu. Dosah až 100 m, životnost

28 500 Kč

baterie 14 h, frekvence DECT. Možnost připojení dalšího mikrofonu.

Catchbox Plus EDU

Sada bezdrátového přijímače, házecího mikrofonu a prezentačního mikrofonu

s prezentačním mikrofonem

(včetně náhlavní soupravy). Dosah až 100 m, životnost baterie 14 h, frekvence DECT.

Catchbox Plus 2 EDU

Sada bezdrátového přijímače a dvou házecích mikrofonů. Dosah až 100 m, životnost
baterie 14 h, frekvence DECT .

36 100 Kč

39 700 Kč

Přijímač Catchbox Plus

Samostatný mikrofonní přijímač pro až dva mikrofony Catchbox.

12 200 Kč

Prezentační mikrofon

Doplňkový mikrofon pro prezentujícího.

11 300 Kč

Catchbox bezdrátová dobíjecí

Házecí mikrofon stačí položit na tuto bezdrátovou dobíjecí základnu, a udržovat ho

stanice

tak vždy připravený k okamžitému použití.

CatchBox přepravní kufřík

Pokud si vozíte CatchBox s sebou, určitě oceníte možnost uspořádat všechny části

11 300 Kč

do přehledného a odolného kufříku.
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JAZYKOVÝ LABORATORNÍ
SOFTWARE

POČÍTAČEM PODPOŘENÁ VÝUKA CIZÍHO JAZYKA
Počítačem podpořená výuka cizího jazyka (computer assisted language learning) je metoda, která výrazně individualizuje
práci každého studenta, umožňuje rychlou kolaboraci ve skupinách a efektivní využití digitálních učebních materiálů.
Jazyková laboratoř Study je nástroj, který pomůže vašim studentům strávit více času s cílovým jazykem ve všech jeho
aspektech.

HLAVNÍ VLASTNOSTI JAZYKOVÉHO LABORATORNÍHO SOFTWARE

01

02

03

04

Individualizace poslechů

Dělení studentů do

Speciální modul pro

Přednastavené

a konverzačních cvičení

skupin umožňuje

výuku výslovnosti.

aktivity. Nejvyšší verze

respektuje jazykovou

pestrou, diferenciovanou

Výrazné zlepšení

softwaru Study přináší

úroveň každého studenta.

či kooperativní výuku.

výslovnosti na základě

ještě pestřejší možnosti

Možnost nahrát a slyšet

Učitel může na svém

opakování autentických

pro práci se studenty

vlastní hlas napomáhá

počítači cíleně kontrolovat

hlasů. Možnost rozlišit

a učivem.

k rozvoji mluvení

průběh výuky na všech

cvičení v kolektivu

a správné výslovnosti.

studentských stanicích.

s odlišným stupněm

Jednoduchá distribuce

Výrazná participace

jazykových dovedností.

a odevzdávání digitálních

studenta při práci v

Neúnavný hlasový model

materiálů pomáhá učiteli

jazykové laboratoři

pro zlepšení výslovnosti.

k sestavení atraktivní

zvyšuje motivaci a dělá

Nestranné objektivní

hodiny.

výuku více efektivní.

hodnocení založené na
principu automatického
rozpoznávání hlasu.
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JAZYKOVÝ LABORATORNÍ
SOFTWARE

JAZYKOVÁ LABORATOŘ STUDY
Study je kreativní nástroj, pomocí kterého učitel modeluje hodinu dle svých
představ. Pošlete jakýkoli digitální materiál (pracovní list, rozhovor) svým
studentům a nechte je na něm pracovat. Iniciujte skupinovou diskusi či zahrňte
populární chat do portfolia svých výukových metod. Využijte videa a další obsah
dostupný na internetu k tomu, aby Vaše hodiny byly více autentické a živé.

Sanako Study 1200

Plná verze – licence pro jeden počítač (10 - 20 počítačů)

12 650 Kč

Sanako Study 1200

Plná verze – licence pro jeden počítač (21 - 40 počítačů)

12 070 Kč

Sanako Study 700

Modulární verze – licence pro jeden počítač

4 600 Kč

Sanako Study moduly

10 volitelných modulů pro Study 700, licence pro jeden počítač, cena za modul

1 440 Kč

Sanako sluchátka

Sluchátka s mikrofonem (2 x jack 3,5 mm)

2 480 Kč

Sanako výukový obsah

Oxford University Press, Beginner až Intermediate, cena za úroveň a počítač

6 900 Kč

JAZYKOVÁ LABORATOŘ PRONOUNCE
Pronounce kombinuje techniku rozeznávání hlasu a převodu textu na řeč.
Propojením těchto dvou technologií vznikl silný auto-evaluační nástroj.
Poslechněte si autentický model výslovnosti, zopakujte ho, a nahrajte vlastní hlas.
Pronounce vyhodnotí Vaši výslovnost, a pokud není vše dokonalé, můžete celý
proces zopakovat.

Sanako Pronounce

Licence pro jeden počítač, individuální výuka

580 Kč

Sanako Pronounce Classroom

Licence pro jeden počítač, výuka řízená učitelem

920 Kč

Hlasy rodilých mluvčí

Nepřeberné množství profesionálních hlasů, licence na 1 počítač
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VÝUKOVÉ ZDROJE ZŠ A SŠ

MOZAIK EDUCATION
mozaLearn je profesionální digitální výukový systém navržený dle požadavků
učitelů. Zahrnuje komplexní databázi výukových materiálů pro všechny předměty
i ročníky. Online portál mozaWeb je nejbohatší mediální knihovnou interaktivních
obsahů zahrnující mimo jiné tisíce 3D modelů a videí.

mozaBook CLASSROOM

Instalace do počítače v učebně, licence na jeden počítač / 1 rok

5 200 Kč

Offline 3D a video balíček

Jedna instalace, bez nutnosti přístupu k internetu, 1100 objektů 3D, 1000 videí

2 100 Kč

mozaWeb TEACHER

Online přistup k nástrojům a do galerie, licence pro jednoho učitele / 1 rok

2 600 Kč

mozaWeb bezplatný účet

Online přistup k 5 objektům měsíčně

ZDARMA

SNOWFLAKE
Snowflake MultiTeach® je soubor zábavných vzdělávacích aplikací určených pro
výuku dětí na dotykových zařízeních ve školních třídách, zejména pak na
dotykových stolech. Speciálně vyvinuté prostředí dokáže rozdělit plochu až na
4 nezávislé části, a ty následně otočit podle toho, na které straně děti stojí.

1 licence je určena k jednomu prezentačnímu zařízení (dotyková obrazovka,
Trvalá licence

8 500 Kč

interaktivní tabule, projektor) a umožňuje současnou aktivaci software na 3 různých
počítačích, např. v kabinetu nebo doma.

Veškeré ceny v tomto katalogu jsou uváděny včetně 21% DPH.
Platnost cen od 1. 7. 2019 do vydání nového ceníku.
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PROFIMEDIA s.r.o.
Sídlo: Tř. Spojenců 18, 746 01 Opava
Pobočka: Litevská 8, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 222 312 451
E-mail: info@aktivnitrida.cz
Internet: www.aktivnitrida.cz

TOPmedia - Ing. Aleš Svoboda
Karlova 933/7, 614 00 Brno
www.top-media.cz
tel : 542 212 884

