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NAUJAUSI INTERAKTYVIEJI EKRANAI "SMART"
Visa garantinė ir
pogarantinė priežiūra
atliekama darbo vietoje.

Naujausia SMART „Notebook“
programinė įranga komplekte ir
nemokamas prisijungimas prie
lietuviškų pamokų duomenų bazės
adresu www.ismaniklase.lt.

Tikroji raiška – 4 K (3
840 x 2 160)

Profesionalus
montavimas, visos
reikiamos medžiagos ir
kabeliai.

Integruotas modulis leidžia
pagrindinius veiksmus
atlikti net neprijungus
kompiuterio – baltos
lentos režimas, galimybė
transliuoti vaizdą iš
mobiliųjų įrenginių,
dokumentų žiūryklė,
interneto naršyklė ir t. t.

„Mozabook“
programinė įranga
komplekte.
Kam pirkti
kinų gamintus
gaminius, jeigu
SMART kainuoja
beveik tiek pat?

Pilna dažnai
naudojamų programų
integracija – „Microsoft
Office“, PDF ir kt.

Iki 50 proc. mažesnė kaina,
palyginti su prieš tai buvusių
modelių kaina.

Serija

SMART MX

60 mėnesių visų
ekrano dalių
garantija.

Įmontuoti
garsiakalbiai.

Priemonės automatiškai atpažįstamos visose
programose, naudotojai neapriboti ir vienu metu
galima atlikti visus veiksmus (rašyti rašikliu, trinti
trintuku, objektus valdyti pirštu).

65, 75 ir 86
colių įstrižainė.

Galimi dydžiai (įstrižainė)

Raiška (tikroji)

Automatinis priemonių
atpažinimas

Jutiklinių
taškų skaičius

Komplektuojama programinė
įranga

Mokymai

Nemokamas prisijungimas
prie lietuviškų pamokų
bazės

65 coliai (164 cm)
75 coliai (188 cm)
86 coliai (215 cm)

4K
(3 840 x 2 160)

Priemonės (rašikliai,
trintukas ir pirštas)
automatiškai
atpažįstamos visose
programose
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SMART „Notebook“
„Mozabook“

Komplekte

Komplekte

INTERAKTYVIEJI EKRANAI "AVTEK"
55, 65, 75, 86 colių
įstrižainė.

Profesionalus
montavimas,
visos reikiamos
medžiagos ir
kabeliai.

„Mozabook“ programinė įranga
komplekte. UAB „Biznio mašinų
kompanija“ – oficialioji „Mozabook“
platintoja Lietuvoje.

Visa garantinė
ir pogarantinė
priežiūra
atliekama darbo
vietoje.

36 mėnesių garantija,
išskyrus LCD matricą,
kuriai suteikiama 24
mėnesių garantija.

Mažiausios kainos
garantija.
Įmontuoti
garsiakalbiai.
Serija

Avtek TouchScreen
PRO“

Galimi dydžiai (įstrižainė)

Raiška (tikroji)

Rašiklių dėklas

Lietimo kartų
vienu metu
skaičius

Komplektuojama programinė
įranga

Mokymai

Nemokamas
prisijungimas prie
lietuviškų pamokų
bazės

55 coliai (139,7 cm)
65 coliai (165,1 cm)
75 coliai (190,5 cm)
86 coliai (218 cm)

4K
(3 840 x 2 160)

Be rašiklių atpažinimo
funkcijos
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Minimalių funkcijų
programinė įranga

–

–

INTERAKTYVUSIS STALAS
Jau seniai žinoma, kad mokymasis žaidžiant yra
efektyviausias būdas įgyti žinių. Interaktyvusis stalas –
viena iš veiksmingiausių priemonių, padedančių mokytis
žaidžiant. Jis lengvai vaikus įtraukia į žaidimų pagrindu
parengtas įvairias mokymosi užduotis – netgi tuos, kuriems
sudominti reikia daugiau pastangų.

Elektrinis aukščio ir posvyrio kampo reguliavimas
Nuo 32 iki 65 colių įstrižainės modeliai.
Galima rinktis korpuso spalvą iš 7 galimų variantų.
Nuo smūgių ir pažeidimų apsaugotas paviršius.
Programinė įranga ir interaktyviosios užduotys komplekte.
Visa įranga viename korpuse, nėra jokių jungčių.

INTERAKTYVIOJI EDUKACINĖ PLATFORMA „ROBOTEL
LET’S TALK“
PIRMOJI PASAULYJE KALBŲ
MOKYMOSI SISTEMA, SUJUNGUSI
TECHNOLOGIJAS IR
PROFESIONALŲ PARUOŠTĄ
INTERAKTYVŲJĮ EDUKACINĮ
TURINĮ.

Užduotys
mokiniams
interaktyvios ir
dinamiškos, skirtos
tiek dirbti klasėje,
tiek namuose.

Sujungia technologijas ir
edukacinį turinį.

TECHNOLOGY

Pagalba mokytojui – daugiau
nei 50 procentų užduočių
gali būti automatiškai
įvertintos.

Sukurta mokytojų praktikų,
daug metų dirbančių su kalbų
laboratorija.

Lanksčios
licencijavimo
galimybės.

CURRICULUM

Užduotys apima visas
sritis (kalbėjimą, rašymą,
skaitymą ir klausymą).

Kiekvienas lygis turi po ne plonesnę
nei 350 puslapių mokytojo knygą.

Interaktyvusis edukacinis
turinys ir mokytojo knygos
anglų kalbai mokyti (-s)
nuo A1 iki B2 lygio.

INTERAKTYVIOS LENTOS "SMART"
Visiškai saugi technologija,
net pragręžus skylę paviršiuje
interaktyvioji lenta veiks.

Plačiosios optikos pasaulinio lyderio „Epson“
projektorius su 36 mėnesių projektoriaus ir
36 mėnesių lempos garantija.

Profesionalus
montavimas, visos
reikiamos medžiagos ir
kabeliai.

Naujausia SMART „Notebook“
programinė įranga komplekte ir
nemokamas prisijungimas prie
lietuviškų pamokų duomenų
bazės adresu www.ismaniklase.
lt.

„Mozabook“ programinė
įranga komplekte.
UAB „Biznio mašinų
kompanija“ – oficialioji
„Mozabook“ platintoja
Lietuvoje.

Visa garantinė
ir pogarantinė
priežiūra
atliekama darbo
vietoje.

Dabar 87 colių
modelis už 77
colių modelio
kainą.

Pilna dažnai naudojamų
programų integracija –
„Microsoft Office“, PDF ir kt.

Išmanusis rašiklių dėklas
(600 ir 800 serijos).

60 mėnesių
interaktyviosios
lentos garantija (600
ir 800 serijos).

77 ir 87 colių
įstrižainės.

Galimi dydžiai
(įstrižainė)

Rašiklių dėklas

Prisilietimų
skaičius
vienu metu

Programinė įranga
komplekte

Apmokymai

Nemokamas
prisijungimas prie
lietuviškų pamokų bazės

400

77" (195 cm)

Be rašiklių atpažinimo
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„SMART Notebook“

Komplekte

Komplekte

600

77" (195 cm)
87" (221 cm)

Su valdymo mygtukais ir
pagrindinių funkcijų
pasirinkimu ant jo
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„SMART Notebook“

Komplekte

Komplekte

800

77" (195 cm)
87" (221 cm)

Visiškai automatiškai
(be jokių meniu pasirinkčių)
atpažįstantis
paimtą įrankį
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„SMART Notebook“

Komplekte

Komplekte

Serija

\\\\

MOZABOOK
Komplekte su visais SMART
ir AVTEK įrenginiais

Daugiau nei
1000 trimačių
interaktyviųjų
pamokų.

Daugybė paruoštų
pamokų ir interaktyviųjų
objektų.

Gamintojo sertifikuoto
lektoriaus mokymai.

IŠMANIOJI KLASĖ
Platus mokinių naudojamų
įrenginių pasirinkimas –
„Apple“, „Android“,
„Windows“ planšetiniai
kompiuteriai.

Pateikta įranga
Lietuvoje jau
įrengta daugiau
nei 100 išmaniųjų
klasių.

Klasės valdymo
programinė
įranga.
Visiškai įrengta
klasė dėl daugybės
apdovanojimų
laimėjusios SMART
programinės
įrangos.

Visiškai įrengta klasė
dėl daugybės
apdovanojimų
laimėjusios SMART
programinės įrangos.

Visi montavimo
ir konfigūravimo
darbai.

Skaidrių,
interaktyviųjų
užduočių, testų
transliavimas į mokinių
įrenginius.
Profesionalaus
lektoriaus mokymai.

INTERAKTYVIOSIOS LĖKŠTĖS

„Hopspot“ pakete yra 6
profesionaliai parengti
interaktyviųjų žaidimų
komplektai lietuvių kalba,
taip pat prieiga prie
mokymosi medžiagos.

Žaidimai puikiai tinka
įvairaus amžiaus
vaikams nuo 2 metų.
Yra galimybė patiems
kurti žaidimus.

Lengva gabenti
iš vienos vietos
į kitą.

„Hopspot“ sudaro 12
interaktyviųjų belaidžių
spalvotų lėkščių, prijungtų
prie „iPad“ (komplekte) ir
garsiakalbių sistemos.

„Hopspot“ programėlė leidžia
dalytis sukurtais žaidimais su
kitais naudotojais, taip lavinami
socialiniai, kognityviniai
gebėjimai, mokomasi kalbų,
programavimo pagrindų.

Visiškai saugi aplinka
žaisti, nereikia jokių
kabelių, papildomų
montavimo
priemonių.
Vaikams suteikiama
galimybė judėti, išmokti
naujų dalykų ir žaisti tuo
pačiu metu.

KALBŲ LABORATORIJA ROBOTEL "SMARTCLASS"
Šiuo atveju nepamainomas pagalbininkas yra „SmartClass+“ kalbų
mokymo(-si) laboratorija – visi mokiniai kartu gali atlikti visų tipų
užduotis, o mokytojo darbą palengvina kompiuteris, kuris gali
automatiškai patikrinti didžiąją dalį mokinių darbų. Mokiniai patys gali
būti mokytojais ir naudoti sistemą tobulėjimui – įsirašyti, perklausyti
savo monologus ar dialogus, pasižymėti klaidas ir stengtis jų nekartoti
ateityje.
Ypač galinga, tačiau lengvai valdoma „SmartClass+“ programinė
įranga veikia su visais įrenginiais – nuo planšetinių kompiuterių iki
standartinių stalinių įrenginių.
Namų darbų įskiepis leidžia mokytojams kurti ir priskirti užduotis
mokiniams. Mokiniai jas gali atlikti jiems patogioje vietoje, jiems
patogiu metu ir naudodami bet kurį įrenginį.

„SMART STEAM“ RINKINIAI

Ypač paprasta naudoti.
Visa integracija su SMART interaktyviaisiais įrenginiais.
Jokių kabelių ar jungčių, valdymas „Bluetooth“ ryšiu.
Tinka visiems įrenginiams ir visoms operacinėms sistemoms („Windows“, „iOS“, „Android“).
Daugiau nei 40 detalių pamokų aprašymų lietuvių kalba.
Puikiai tinka skirtingų mokomųjų dalykų integracijai su IT (fizika, geografija, matematika, muzika,
chemija ir kt.).

KLASĖS RINKINYS

STEAM RINKINYS

1. Komplekte yra 10 rinkinių, skirtų dirbti 3 mokinių
grupei (pritaikyta klasei iki 30 mokinių).

1. Pritaikytas dirbti mažoms grupėms iki 6 mokinių.

NAUJAUSIOS KARTOS 3D SPAUSDINTUVAS
„MAKERBOT REPLICATOR+“
PASAULINĖ STALINIŲ 3D SPAUSDINTUVŲ LYDERĖ –
KOMPANIJA „MAKERBOT“ – PRISTATO NAUJAUSIOS
KARTOS „MAKERBOT+“ SPAUSDINTUVUS, KURIE:

• leis atspausdinti didesnes detales vieno
spausdinimo metu (šis spausdintuvas
turi iki 25 proc. didesnį spausdinimo
pagrindą už senesnius „Makerbot“
spausdintuvų modelius);
• tylesni – netrukdys pamokai, net jeigu
bus spausdinama toje pačioje patalpoje;
• atnaujinta programinė įranga suteiks dar
daugiau galimybių, o paprastas valdymas
leis su ja dirbti bet kuriam mokytojui;

• lankstus spausdinimo pagrindas leis lengvai nuimti
atspausdintą gaminį;
• dar paprastesnis valdymas ir priežiūra, t. y.:
• galimybė prijungti planšetes ar mobiliuosius telefo��
–
nus ir jais valdyti spausdintuvą;
• galimybė
stebėti
spausdinimo
procesą
gyvai internete;
• nebereikalinga kalibracija ir papildomas reguliavi��–
mas;
• nebereikalingos spausdinimo pagrindo plėvelės.

KERAMIKOS, MOLIO, PORCELIANO IR KITŲ MEDŽIAGŲ
3D SPAUSDINTUVAS
Populiariausias rinkoje, tankaus skysčio medžiagomis spausdinantis 3D spausdintuvas
„DeltaWasp 2040“. Su šiuo spausdintuvu galite kokybiškai spausdinti keramikos, molio,
porceliano ir kitų medžiagų gaminius.
Šis spausdintuvas standartiškai komplektuojamas kaip įprastas 3D spausdintuvas su plastiko
medžiagoms pritaikyta spausdinimo galvute, tačiau yra lengvai paruošiamas darbui su tankaus
skysčio pavidalo medžiagomis.
Tam reikalinga speciali spausdinimo galvutė su priedais – „Clay Kit 2.0“
(komplekte yra visi reikiami priedai ir 10 kg porceliano spausdinimo medžiagos).
Įsigijus šį spausdintuvą, mūsų specialistai pamokys dirbti su spausdintuvo
programine įranga ir pačiu spausdintuvu.

DAUGIAFUNKCINIAI ĮRENGINIAI
A4 DAUGIAFUNKCIS APARATAS

Didelės talpos rašalo kasetės ir maža
spaudinio savikaina.
Patvarus pigmentinis rašalas.
12,7 cm įstrižainės valdymo pultas.
36 mėnesių garantija.
Pirmas lapas – per 5,5 sek.
Puikiai
tinka
per
mėnesį
spausdinantiesiems iki 75 000 lapų.
Spausdinimo greitis – 35 lapai;
dvipusis spausdinimas.
Nuskaitymas, tinklo integracija ir
kitos naudingos funkcijos.

A3 DAUGIAFUNKCIS APARATAS

Iki 90 % mažesnės spausdinimo sąnaudos.
Galima spausdinti belaidžiu būdu.
Į komplektą įeina rašalo kasetė. Su ja galima
išspausdinti 14 000 nespalvotų lapų ir 11 200
spalvotų lapų.
Spausdinimo greitis – 30 lapų; dvipusis
spausdinimas.
Nespalvoto spaudinio savikaina – 0,002 euro;
spalvoto spaudinio savikaina – 0,0044 euro.
70 ml rašalo buteliukai, už 2,19 euro – 500 lapų.
36 mėnesių garantija.

INTERAKTYVIOSIOS EDUKACINĖS GRINDYS
Naudojant
interaktyviąsias grindis
bus lavinami vaikų
judesiai, matematiniai
gebėjimai, loginis
mąstymas.

Priemonė tinka
specialiųjų
poreikių
turintiems
vaikams.

INTERAKTYVIOSIOS
GRINDYS „FUNTRONIC“
YRA INOVATYVI PRIEMONĖ,
SKIRTA LAVINTI VAIKŲ
JUDESIŲ KOORDINACIJAI,
REAKCIJAI IR LOGINIAM
MĄSTYMUI.

Interaktyvusis įrenginys
tvirtinamas prie lubų (vaikai
jo nepasieks), todėl šį gaminį
naudoti – visiškai saugu.

Interaktyviąsias
grindis paprasta
naudoti.

Standartiniame
interaktyviųjų
grindų pakete yra 52
interaktyvieji žaidimai.

Yra galimybė
įsigyti
papildomų
žaidimų paketų.

MULTISENSORINIŲ KAMBARIŲ PRIEMONĖS

Multisensoriniai kambariai – įvairių pojūčių
stimuliacija siekiant atsipalaiduoti, nusiraminti
ir tuo pačiu skatinti vaikus atkreipti dėmesį į
aplinką, siekti padidinti susidomėjimą, motyvuoti
ir skatinti tyrinėjimą. Sensorinio kambario stimulai
pritaikyti įvairaus amžiaus vaikams, turintiems
sensorinės integracijos ar raidos sutrikimų,
socialinės adaptacijos sunkumų, emocijų ar
elgesio problemų.

Interaktyviajame įrenginyje
pedagogai gali susikurti klausimų
ir atsakymų žaidimų patys.

PROGRAMAVIMO IR IT PAGRINDAI
1–4 KLASĖMS
EDUKACINIS PROGRAMAVIMO ŽAIDIMAS „SCOTTIE GO“
Ypač paprastai
valdomas ir labai
įtraukus mokiniams.

Edukacinis žaidimas sujungia
realųjį ir virtualųjį pasaulius ir
taip sėkmingai formuoja mokinių
analitinį, loginį ir IT mąstymą.

Sėkmingai naudojamas jau
daugiau nei 50 pasaulio
valstybių pradinukų IT
ugdyme.

Išbandytas ir puikių
įvertinimų sulaukęs
iš bandomųjų
mokyklų projekte
„Informatika
pradiniame
ugdyme“.

EDUKACINIS ROBOTAS „BEE-BOT“
Priemonė naudojama visame
pasaulyje, pripažinta ir
Lietuvos mokytojų.

Lavina loginį
mąstymą.
Padeda mokytis
programavimo
pagrindų.

Įsigyjant edukacinį
robotą, pateikiami
ugdymo veiklų
scenarijai.

PROGRAMAVIMAS IR IT
5–12 KLASĖMS
Supranta visas edukacijai naudojamas programavimo
kalbas: „Scratch“, „Python“, „Javascript“, C++.
Leidžia visai klasei dirbti vienu metu.
Dvejus metus iš eilės laimėjo geriausio roboto
apdovanojimą didžiausioje tarptautinėje edukacinių
sprendimų parodoje BETT.
16 autonomiškai kontroliuojamų variklių ir šviesos
diodų lempučių, atstumo jutiklis, visa judesių paletė leis
roboto programavimą paversti įdomiu iššūkiu bet kokio
amžiaus mokiniams.
Metodinė medžiaga ir mokymai mokytojams leis
sėkmingai išnaudoti visas roboto suteikiamas galimybes.
Valdomi varikliai, IR jutiklis, prisilietimo jutiklis, šviesos
diodų jutiklis leis įdomiai ir kūrybiškai išnaudoti roboto
suteikiamas galimybes.
Galima surinkti daugiau nei 20 skirtingų robotų.

MOKOMIEJI 3D OBJEKTAI
3D objektai padeda įsisavinti ir suprasti pateikiamą informaciją daug greičiau ir efektyviau.
Sukuriamas įspūdis nepalieka nė vieno abejingo bei įtraukia net mažiausiai motyvuotus
mokinius.
Komplekte virš 150 3D objektų rinkinių daugeliui mokomųjų dalykų:
• Pradinės klasių objektų rinkiniai.
• Chemijai.
• Biologijai.
• Matematikai.
• Anglų kalbai.
• Sensorikai.
• Spec. poreikiams.
• Ir t. t.
VISI OBJEKTAI VEIKIA TIEK SU AKTYVIA, TIEK SU PASYVIA 3D TECHNOLOGIJA.
Europoje 7-iose šalyse atliktas plataus masto tyrimas parodė, kad naudojant 3D objektus:
• po pamokos įsisavinama 86 % informacijos (be 3D – tik 56 %);
• testų rezultatai yra 17 % geresni;
• 100 % mokytojų visiškai arba beveik absoliučiai sutinka, kad 3D objektų naudojimas padeda įsisavinti pateikiamą informaciją;
• 100 % mokytojų sutinka, kad vaikai, naudodami 3D objektus, supranta ir suranda naujų dalykų;
• 100 % mokytojų sutinka, kad 3D objektų naudojimas įtraukia mokinius ir jie skiria visą savo dėmesį pamokai;
• 84 % mokinių visiškai sutinka, kad 3D objektų naudojimas padidina galimybes suprasti ir išmokti;
• 100 % mokytojų patvirtina, kad mokinių dėmesys, naudojant 3D objektus, buvo tiesiog „prikaustytas“, o 70 % mokytojų pastebi,
kad mokiniai 3D pamokų metu daug drausmingesni.
Lietuvoje per vienerius metus buvo įrengta 20 mokomųjų 3D objektų klasių ir šis skaičius vis didėja.

IŠMANIEJI KOMPIUTERIAI
ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

„LENOVO E100“
- Apsaugotas nuo smūgių ir apliejimo skysčiais.
-11,6 colio įstrižainės ekranas.
- „Intel N3450“ – 4 branduolių procesorius.
- 4 GB darbinės atminties.
- 64 GB diskas.
- Programinė įranga „Windows 10“ nemokamai.

„LENOVO E300“
- Apsaugotas nuo smūgių ir apliejimo skysčiais.
- 11,6 colio įstrižainės ekranas.
- „Intel N3450“ – 4 branduolių procesorius.
- 4 GB darbinės atminties.
- 64 GB diskas.
- Programinė įranga „Windows 10“ nemokamai.
- Jutiklinis ekranas.

„EPSON“ PROJEKTORIAI AKTŲ SALĖMS

Rezoliucija nuo WXGA iki WUXGA.
Ryškumas iki 5 500 lm, puikiai tinka ekranams iki 5 metrų pločio.

Lempos resursas iki 10 000 val.
3 skystakristalių monitorių technologija – 3 kartus ryškesnės spalvos.
36 mėnesių projektoriaus garantija ir 36 mėnesių lempos garantija

PROJEKTORIAI BE LEMPŲ,
NEKENKIANTYS APLINKAI
PATVARUS NAUJASIS APLINKAI NEKENKIANTIS
ŠVIESOS DIODŲ PROJEKTORIUS
•
•
•
•
•
•
•

Šviesos šaltinis – LED + lazeris.
Naudojimas – 20 000 val.
Raiška nuo XGA (1024x768) iki 4K (3840x2160)
Kontrastas – 20 000:1.
Meniu kalba – lietuvių.
Ryškumas nuo 3000 iki 5000 ANSI liumenų.
Šviesos šaltinio garantijos laikotarpis –
5 metai.
• Pagamintas Japonijoje.
• 0 % kenksmingų medžiagų.
• Dvigubai mažesnės elektros sąnaudos, dėl to į aplinką
išskiriama mažiau CO2.

PROJEKTORIŲ PRIEDAI

nepamirškite, kad
vos 28 % gyvsidabrio lempų medžiagų yra tinkamos perdirbti, likusi
dalis patenka į aplinką kaip kenksmingos atliekos;
tik nuo mūsų priklauso, kaip rytoj atrodys mūsų pasaulis ir kokioje
aplinkoje gyvens mūsų vaikai, todėl rinkimės teisingus sprendimus
jau šiandien!

DOKUMENTŲ KAMERA
„Lumens DC125“
TRIKOJIS EKRANAS
Matmenys – 175 x 175 cm

SIENINIS EKRANAS
Matmenys – 175 x 175 cm
UNIVERSALUS LUBŲ LAIKIKLIS

ELEKTRONINIAI GAMTOS MOKSLŲ
DAVIKLIAI
Lietuviška programinė
įranga ir daugiau nei
50 eksperimentų
rinkinių lietuvių kalba

Daugiau nei 120
skirtingų jutiklių

Galimybė
jutiklius jungti
tiesiai prie
planšetinių
kompiuterių

Puikiai tinka mokyti(-s)
fiziką, chemiją,
biologiją ir kitus
gamtos mokslus

Nemokamas
programinės įrangos
naujinimas neribotą
laiką

Profesionalaus
lektoriaus
mokymai

GAMTOS MOKSLŲ EKSPERIMENTŲ RINKINIAI
A1–12 KLASĖMS
•
•
•
•
•

Modernūs, orientuoti į eksperimentus ir tyrinėjimus
Tinka kelioms darbo grupėms
Rinkiniuose yra visos reikalingos priemonės
Išsamūs mokytojų vadovai ir eksperimentų aprašai
Viskas patogiai telpa nešiojamuosiuose lagaminuose / dėžėse – nereikia
specializuotųjų laboratorijų

SPECIALIZUOTIEJI
RINKINIAI

UNIVERSALIEJI GAMTOS
MOKSLŲ RINKINIAI
Apima įvairias gamtos
mokslų temas

•
•
•
•
•

Pradinėms klasėms
Chemijos eksperimentai
Fizikos eksperimentai
Biologijos eksperimentai
Žemės mokslų eksperimentai

MAŽI RINKINIAI
ĮVAIRIOMIS TEMOMIS
•
•
•
•
•
•
•

Mechanika
Optika
Elektra
Garsas
Šiluma
Magnetizmas / elektrostatika
Oras ir vanduo

INFORMACINIS MOKYKLOS TERMINALAS
• 65 colių (165 cm) įstrižainės ekranas (gali būti ir mažesnės, ir didesnės
įstrižainės ekranų).
• Specialus
turinio
grotuvas,
kuris
užtikrina
sklandų
sistemos veikimą:
• mokyklos tvarkaraštis su galimybe jį redaguoti ir keisti;
• naujienų modulis;
• renginių modulis;
• galimi kiti moduliai (derinama su mokykla);
• automatinis grįžimas į pradinį langą, jeigu tam tikrą laiką ekranu
niekas nesinaudoja;
• jokių išorinių kabelių ar laidų, nutiesiamas tik elektros ir interneto
kabelis.
• Mokymai naudotis.
• Konsultacijos neribotą laiką telefonu ir elektroniniu paštu.

MOKOMOSIOS STAKLĖS "THE COOL TOOL"
DĖL VAIKAMS NEPAVOJINGOS KONSTRUKCIJOS TEKINIMAS,
PJAUSTYMAS, GRĘŽIMAS IR ŠLIFAVIMAS NUO ŠIOL GALI BŪTI TIESIOG
LENGVA UŽDUOTIS!

1. STAKLĖS „PLAYMAT“
Staklės „PLAYMAT“ skirtos jauniesiems meistrams,
todėl gali būti naudojamos darželiuose ir pradinėse
mokyklose.
Rinkinyje yra saugusis 12 V/100–240 V maitinimo
šaltinis.
2. STAKLĖS „KETURI VIENAME“
Naudodami šį rinkinį, galite sukonstruoti kurias nors iš šių staklių: medžio
tekinimo, siaurapjūklio, šlifavimo arba rankinio gręžimo. Komplekte yra
apsauginiai akiniai ir atraminis centras.
Taip pat pateikiamas saugusis 14 V/100–240 V maitinimo šaltinis, kaltas, grąžtas,
surinkimo įrankiai ir montavimo filmukas.

3. METALO STAKLĖS „AŠTUONI VIENAME“
Komplekte yra visos dalys, kurių reikia norint sukonstruoti vienas iš šių staklių: metalo tekinimo stakles, horizontaliąsias frezavimo
stakles, medžio tekinimo stakles, centrinio gręžimo stakles, elektrinį siaurapjūklį, šlifavimo stakles, rankinį gręžtuvą arba rankinį
šlifuoklį.
Taip pat pateikiamas saugusis 14 V/100–240 V maitinimo šaltinis, sugraduotas postūmio mechanizmas tiksliam valdymui užtikrinti,
grąžtas, frezavimo galvutė, kaltas, varžtai, surinkimo įrankiai.
4. 3 AŠIŲ KOMPIUTERIU VALDOMOS FREZAVIMO STAKLĖS
Staklių darbinė eiga: x = 145, y = 50, z =
50 (mm). Komplekte yra:
• metaliniai šliaužikliai ir precizinis frezos griebtuvas;
• 3
žingsniniai
varikliai,
kabeliai,
pagrindas
14 V maitinimo šaltinis;
• 3 ašių frezavimo staklių valdiklis;
• „SandyBox“ – tikralaikė kompiuterinė įranga, skirta CNC staklėms valdyti.
Spaustuvai į komplektą neįeina.

VISOMS „COOL TOOL“ STAKLĖMS SUTEIKIAMA 24
MĖNESIŲ GARANTIJA!

ir

ELEKTRONINĖS ŠVIESLENTĖS

SPORTO SALĖMS

Planuojate atnaujinti savo sporto salę, aikštyną, baseiną
ar pan.? BMK, vienos iš pasaulio lyderių – įmonės „BODET“
atstovas Lietuvoje, gali Jums padėti.
„BODET“ gamina daugybę švieslenčių modelių, taigi
tinkamiausią sprendimą pagal poreikius ir galimybes gali
rasti kiekvienas.
Švieslentės gali būti naudojamos tiek lauke, tiek viduje. Yra
daugybė modelių, skirtų šioms sporto šakoms:
• Krepšinis (nuo pastatomų ant stalo iki profesionalų
sporto arenoms skirtų sprendimų).
• Futbolas.
• Ledo ritulys.
• Tinklinis.
• Kita.
Susisiekime ir rasime geriausią sprendimą.

PAMOKAS ĮRAŠANTIS ROBOTAS "SWIVL"
Kaip veikia?

Kodėl?
Įdomus, kvalifikuotas, laisvai
besijaučiantis prieš auditoriją,
kompetentingas mentorius – toks
turi būti ateities mokytojas, kurio
pavyzdžiu norėtų sekti mokiniai.
Tai pasiekti galima nuolat
tobulinant kalbos ir elgesio prieš
auditoriją įgūdžius, analizuojant
savo klaidas ir nebijant pažvelgti
į save iš šono. Tam puikiai tiks
visiškai automatizuotas pamokų
vaizdo įrašymo robotas „Swivl“.

Mobilusis robotas „Swivl“ yra tikras mokytojo
palydovas klasėje, neatitraukiantis dėmesio ir
automatiškai fiksuojantis mokytojo judėjimo
trajektoriją klasėje, tuo pačiu filmuojantis
pamokos eigą mokymosi aplinkoje.
Mokytojas savo įrašais gali dalytis viešai arba su
atskirai pasirinktais naudotojais, grupėmis.
Mokiniai gali įrašytas pamokas peržiūrėti iš
namų. Kilus neaiškumams, į vaizdo pamoką
galima įterpti klausimų ir gauti atsakymų iš
mokytojo nuotoliniu būdu. Taip mokymosi
procesas peržengia mokyklos sienas ir yra
pasiekiamas iš bet kurios pasaulio vietos.
Roboto turėtojai gauna neribotos apimties
talpyklą debesyje, ji tampa didžiulės apimties
duomenų baze ir informacijos dalijimosi,
bendravimo ir mokymosi platforma.
Vaizdo įrašai labai lengvai susiejami su
dalomąja medžiaga – skaidrėmis.
Robotas yra suderinamas su „Android“ ir „iOS“
sistemomis, jis leidžia filmuoti su individualiu
garso takeliu klasę, suskirstytą į ne daugiau kaip
5 mokinių grupes.

Vertė
Robotas skirtas nuolatiniam
mokytojo kvalifikacijos
tobulinimui ir kompetencijų
augimo individualaus
progreso analizei.
Roboto programinė įranga ir
neribotos apimties duomenų
saugykla suteikia galimybę kurti
žinių ir ekspertiškumo archyvą,
dalytis informacija, nesvarbu,
kur yra naudotojas, ir mokytis
kolegoms vieniems iš kitų
mokyklos ribose, tarp mokyklų
šalies ir pasaulio mastu.

MODERNŪS MOKYKLOS BALDAI
DAUGIAFUNKCINĖS, ERGONOMIŠKOS IR MODERNIOS KLASĖS BALDŲ
SISTEMOS

SIŪLOME JUMS UŽ PRIIMTINĄ KAINĄ IR AUKŠČIAUSIĄ
KOKYBĘ SUPROJEKTUOTI IR PAGAMINTI BIURO, ĮSTAIGOS,
MOKYKLOS AR VAIKŲ DARŽELIO BALDUS, LIGONINĖS
AR UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO BALDUS,
VAIKŲ AR SENELIŲ GLOBOS NAMŲ BALDUS, ĮVAIRIUS
STANDARTINIUS IR NESTANDARTINIUS BALDUS PAGAL
JŪSŲ NORUS! GAMYBOJE NAUDOJAME KOKYBIŠKAS
IR SERTIFIKUOTAS MEDŽIAGAS - MEDŽIO DROŽLIŲ
PLOKŠTES (MDP), MEDŽIO DULKIŲ PLOKŠTES (MDF),
LUKŠTĄ, MEDŽIO MASYVĄ, METALĄ, STIKLĄ IR KT.

Modernių mokyklos baldų
gamyba pagal jūsų poreikius

Nemokamos konsultacijos ir
vizualizacijų parengimas

Klasės, laboratorijų,
laisvalaikio erdvių
baldai

* Dėl kataloge esančių prekių kainų prašome teirautis atskirai.

