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Ostatnia tura rządowego program Aktywna Tablica przewiduje dofinansowanie 

dla szkół podstawowych na zakup nowoczesnych pomocy naukowych.

  3 500 zł maksymalna kwota wkładu własnego (20% z 17 500 zł)ź

14 000 zł maksymalna kwota wsparcia finansowegoź

17 500 zł maksymalny koszt projektu ź

Wartość dofinansowania:

Przedmiot dofinansowania:

    -   tablica interaktywna bez projektora ultra krótkoogniskowego

projektor lub projektor ultra krótkoogniskowyź

    -   tablica interaktywna z projektorem ultra krótkoogniskowym

tablica interaktywna:ź

interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali caliź

głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwiękuź

Wypełniając wniosek do projektu Aktywna Tablica wybierz wartościowy 

i nowoczesny sprzęt  o parametrach, których  nie zapewniają najtańsze produkty. 
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Żywotność

Komfort pracy

30 000 godzin

Brak cienia

8 000 godzin

Na ekranie tworzy się cień nawet przy 
zastosowanie projektora UST

Konserwacja, wymiana filtrów

Możliwość rozbudowy 
urządzenia o komputer typu OPS

Rozdzielczość obrazu

Wpływ na środowisko 
podczas eksploatacji 

TAK

4K

Nie generuje odpadów

XGA lub WXGA

Zużywające się i szkodliwe lampy rtęciowe

NIE

Bezobsługowy Wymiana lamp/czyszczenie filtrów

Kalibracja

Praca w jasnym pomieszczeniu

Mobilność pomiędzy salami
lekcyjnymi

Moc wbudowanych głośników

Wewnętrzny system operacyjny

Popularna przekątna

Cena zakupu

Brak

Bardzo dobra

Wygodna

2 x 15W

TAK (Android)

65"

ok. 7 000 PLN

Przy każdym poruszeniu projektora 
względem tablicy

Ograniczona

Problematyczna

1 x 20W

NIE

78"

ok. 7 000 PLN0 VAT

%
dla Edukacji

Cechy sprzętu Monitor
Tablica plus projektor 

o ultra krótkiej ogniskowej

65"

Monitory czy tablica - co wybrać?

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.



Monitory marki Newline i BenQ posiadają 3 letnią gwarancje na urządzenie i panel! 
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0 VAT

%
dla Edukacji

zł 
netto9 100

9 100 zł brutto

Rozdzielczość 

Jasność

Kontrast

Czas reakcji matrycy

Ilość punktów dotyku

Głębia koloru

Głośniki

Android 

Oprogramowanie

Monitor Newline TT-6518VN 

| 4K Ultra HD (16:9)

370cd/m2| 

 4000:1|

 8ms|

20 pkt.| 

1.07 mld| 

2x15W| 

Tak| 

Teach Infinity, Montage (1 rok licencji)| 

 IdeaMax, mozaBook - licencja na 6 miesięcy |

Monitory interaktywne 0 VAT

%
dla Edukacji

65"

Connect. Create. Collaborate.

2019

Dynamiczne porty USB  |  WiFi  |  Technologia Optical Bonding

Rozpoznawanie obiektowe kompatybilne z Windows INK  

Technologia dotyku IR  |  HID support  |  DisplayPort

Dynamiczne porty USB  |  WiFi  

Rozpoznawanie obiektowe kompatybilne z Windows INK 

Technologia dotyku IR  |  HID support  |  DisplayPort

Rozdzielczość 
Jasność
Kontrast
Czas reakcji matrycy
Ilość punktów dotyku
Głębia koloru
Głośniki
Oprogramowanie

Monitor Newline TT-6518RS

| 4K Ultra HD (16:9)

370 cd/m2| 

 4000:1|

 8ms|

20 pkt.| 

1.07 mld| 

2x15W| 

Teach Infinity,| 

   mozaBook - licencja na 6 miesięcy

   

 0 VAT

%
dla Edukacji

zł 
netto7 000

 7 000 zł brutto

65"

Connect. Create. Collaborate.

Dynamiczne porty USB  |  WiFi  

Rozpoznawanie obiektowe kompatybilne z Windows INK 

Technologia dotyku IR  |  HID support  |  DisplayPort

Rozdzielczość 
Jasność
Kontrast
Czas reakcji matrycy
Ilość punktów dotyku
Głębia koloru
Głośniki
Oprogramowanie

Monitor Newline TT-7518RS

| 4K Ultra HD (16:9)
370 cd/m2| 
 4000:1|
 8ms|
20 pkt.| 
1.07 mld| 
2x15W| 
Teach Infinity| 

   mozaBook - licencja na 6 miesięcy 

0 VAT

%
dla Edukacji

zł 
netto11 500

11 500 zł brutto

75"

Connect. Create. Collaborate.

VN

OTA automatyczne
aktualizacje
 

OTA automatyczne
aktualizacje
 

DISPLAY MANAGEMENT

DISPLAY MANAGEMENT



Monitory marki Newline i BenQ posiadają 3 letnią gwarancje na urządzenie i panel! 

Monitory interaktywne 0 VAT

%
dla Edukacji

Monitor BenQ RM5501K

Rozdzielczość 

Jasność

Kontrast

Czas reakcji matrycy

Ilość punktów dotyku

Głębia koloru

Głośniki

Wbudowany Android

Oprogramowanie

| 4K Ultra HD (16:9)

350 cd/m2| 
 1200:1|
 9ms|
20 pkt.| 
1.07 mld| 
2x20W| 
Tak| 
QTouch| 

Monitor zawiera dedykowany uchwyt ścienny

Technologia dotyku IR  |  HID support  |  InstaQshare 

55"

0 VAT

%
dla Edukacji

zł 
netto8 750

8 750 zł brutto

Rozdzielczość 

Jasność

Kontrast

Czas reakcji matrycy

Ilość punktów dotyku
Głębia koloru
Głośniki
Wbudowany Android
Oprogramowanie

Monitor BenQ RM6501K

| 4K Ultra HD (16:9)
450 cd/m2| 

 1200:1|
 6ms|
20 pkt.| 
1.07 mld| 
2x20W| 
Tak| 
QTouch| 

Monitor zawiera dedykowany uchwyt ścienny

Technologia dotyku IR  |  HID support  | InstaQshare 

0 VAT

%
dla Edukacji

zł 
netto11 990

11 990 zł brutto

65"
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Dzięki Newline Broadcast 
przekaz dotrze do znacznie 
większej liczby odbiorców. 
O p r o g r a m o w a n i e 
umożliwia udostępnianie 
prezentacji online –  z sali 
konferencyjnej lub auli 
wykładowej do nawet 200 
u ż y t k o w n i k ó w 
znajdujących się 
w dowolnym miejscu na 
świecie.

Wygodne, bezprzewodowe 
u d o s t ę p n i a n i e  w i d o k u 
e k r a n u  d o w o l n e g o 
urządzenia na monitorze za 
pomocą jednego kliknięcia. 
Można udostępnić m.in. 
wideo, zdjęcia, grafiki oraz 
widok stron internetowych. 
Oprogramowanie oferuje 
t a k ż e  m o ż l i w o ś ć 
d w u k i e r u n k o w e j 
współpracy  –  wspólną 

D i s p l ay  M a n a g e m e n t 
u m o ż l i w i a  z d a l n e 
z a r z ą d z a n i e  g r u p ą 
monitorów. Usprawnia 
obsługę techniczną – 
administrator systemu 
może wprowadzać zmiany 
masowo na wszystkich 
posiadanych urządzeniach 
z dowolnej lokalizacji, 
p o p r z e z  b e z p i e c z n y, 

DISPLAY MANAGEMENT



Zestawy z monitorami 0 VAT

%
dla Edukacji

2x monitor Newline TT-6518RS (65 cali, 4K)

robot Maqueen z platformą Mind+ 2x 

 mozaBook Classroom na 6 miesięcy 2x

 IdeaMax2x

1x monitor Newline TT-7518RS (75 cali, 4K)

 monitor Newline  TT-6518RS (65 cali, 4K)1x

 robot Maqueen z platformą Mind+  5x

 mozaBook Classroom na 6 miesięcy 2x

IdeaMax2x 

ZESTAW

ZESTAW

ZESTAW

ZESTAW

65"

Connect. Create. Collaborate.

65"

Connect. Create. Collaborate.

zł 
brutto17500 

Cena
za zestaw

zł 
brutto17500 

Cena
za zestaw

zł 
brutto14000 Cena

za zestaw
Cena
za zestaw

zł 
brutto14000

1x monitor Newline TT-7518RS (75 cali, 4K)

 komputer OPS S044-610 1x

 robot Maqueen z platformą Mind+ 3x

 mozaBook Classroom na 6 miesięcy1x

 IdeaMax1x

2x monitor Newline TT-6518RS (65 cali, 4K) 

 komputer OPS S044-6102x

mozaBook Classroom na 6 miesięcy2x 

 IdeaMax2x

75"

Connect. Create. Collaborate.

65"

Connect. Create. Collaborate.

65"

Connect. Create. Collaborate.

75"

Connect. Create. Collaborate.

65"

Connect. Create. Collaborate.

2x

5x

3x

6



Zestawy z monitorami 0 VAT

%
dla Edukacji

ZESTAW ZESTAW

zł 
brutto17500 Cena

za zestaw
Cena
za zestaw

zł 
brutto17500

zł 
brutto17500 Cena

za zestaw

75"

Connect. Create. Collaborate.

75"

Connect. Create. Collaborate.

ZESTAW

86"

Connect. Create. Collaborate.

65"

Connect. Create. Collaborate.

65"

Connect. Create. Collaborate.

65"

Connect. Create. Collaborate.

3x
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2x monitor Newline TT-7518RS (75 cali, 4K) 

mozaBook Classroom na 6 miesięcy2x 

 IdeaMax2x

3x monitor Newline TT-6518RS (65 cali, 4K) 

mozaBook Classroom na 6 miesięcy3x 

 IdeaMax3x

1x monitor Newline TT-8618RS (86 cali, 4K)

 robot Maqueen z platformą Mind+ 3x

1x mozaBook Classroom na 6 miesięcy

IdeaMax1x 



Czy wiesz, że w programie Aktywna tablica możesz kupić w zestawie tylko tablicę
z projektorem o ultra krótkiej ogniskowej lub tablicę i oddzielnie dowolny projektor? 

Przykładowe zestawy tablic z projektorami 

Projektor Acer S1286H

Rozdzielczość XGA 1024x768

Jasność: 3500 lumenów (3LCD)

Uchwyt ścienny  

3x tablica TruBoard R3-800
 projektor Acer S1286H3x

2x tablica    TruBoard R5-900E16:10
projektor Acer S1386WH2x 
robot Maqueen z platformą Mind+ 2x 

Oprogramowanie:

Teach Infinity, 

suchościeralna

Powierzchnia: 

ceramiczna, magnetyczna, 

roboczej 88" (16:10)

 

Inteligentna półka

Technologia: IR

Przekątna powierzchni

mozaBook - licencja na 6 miesięcy

Projektor Acer S1386WH

Rozdzielczość WXGA 1280x800

Jasność: 3 600 lumenów (DLP)

Uchwyt ścienny 

KRÓTKA projekcja KRÓTKA projekcja

ULTRA KRÓTKA projekcja

zł 
brutto14000 

Cena za 
zestaw

zł 
brutto14000 

Cena za 
zestaw

zł 
brutto14000 Cena za 

zestaw
Cena za 
zestaw

zł 
brutto14000

Projektor BenQ MX842 UST: 

Rozdzielczość XGA 1024x768

Jasność: 3 000 ANSI lumenów (DLP)

Uchwyt ścienny BenQ

2x tablica DualBoard 1279 
projektor BenQ MX842UST2x 
robot Maqueen z platformą Mind+2x 

Przekątna powierzchni

Technologia: 
elektromagnetyczna

Workspace
Oprogramowanie:

Powierzchnia: 
suchościeralna

roboczej 79" (4:3)

ULTRA KRÓTKA projekcja

mozaBook
- licencja 

 na 6 miesięcy

2x tablica TruBoard R5-800E
projektor Epson EB-6802x 

Projektor Epson EB-680 

Rozdzielczość XGA 1024x768

Jasność: 3500 lumenów (3LCD)

Uchwyt ścienny Epson

Connect. Create. Collaborate.

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

Technologia: IR

roboczej 75" (4:3)

Teach Infinity

Oprogramowanie:

Przekątna powierzchni 

mozaBook - licencja na 6 miesięcy

Powierzchnia: 

magnetyczna

88

Przekątna powierzchni

Technologia: IR

ceramiczna, magnetyczna, 

suchościeralna

Powierzchnia: 

Inteligentna półka

Oprogramowanie: Teach Infinity

mozaBook - licencja na 6 miesięcy

roboczej 78" (4:3)

2x

2x



Przykładowe zestawy tablic z projektorami 

3x tablica DualBoard 1279
 projektor BenQ MX808ST3x
 robot Maqueen z platformą Mind+2x

Oprogramowanie: 
suchościeralna

Przekątna powierzchni

Technologia: 
elektromagnetyczna
Powierzchnia: 

mozaBook

na 6 miesięcy

roboczej 79" (4:3)

 

- licencja

Workspace

zł 
brutto17500 Cena za 

zestaw
Cena za 
zestaw

zł 
brutto17500

3x tablica TruBoard R5-800L
 projektor Epson EB-5303x
 robot Maqueen z platformą Mind+2x

2x tablica    TruBoard R5-900E16:10
projektor NEC UM301W2x 
robot Maqueen z platformą Mind+3x 

Przekątna powierzchni
roboczej 88" (16:10)

suchościeralna
Inteligentna półka

ceramiczna, magnetyczna, 

Oprogramowanie:

mozaBook - licencja na 6 miesięcy

 

Powierzchnia: 

Teach Infinity, 

Technologia: IR

mozaBook 
- licencja 

na 6 miesięcy

Teach Infinity

 
mozaBook - licencja na 6 miesięcy

Oprogramowanie:

Technologia: IR

Przekątna powierzchni

Powierzchnia: 

suchościeralna

roboczej 88" (16:10)

Inteligentna półka

ceramiczna, magnetyczna, 

2x tablica    TruBoard R5-900E16:10
projektor Acer U5320W2x 
robot Maqueen z platformą Mind+3x 

zł 
brutto17500 

Cena za 
zestaw

Cena za 
zestaw 17500 zł 

brutto

Projektor BenQ 808ST

Rozdzielczość XGA 1024x768

Jasność: 3 000 ANSI lumenów (DLP)

Uchwyt ścienny

KRÓTKA projekcja

Projektor Epson EB-530

Rozdzielczość XGA 1024x768

Jasność: 3 200 lumenów (3LCD)

Uchwyt ścienny 

KRÓTKA projekcja
Connect. Create. Collaborate.

Projektor NEC UM301W

Rozdzielczość WXGA 1280x800

Jasność: 3 000 ANSI lumenów (3LCD)

Uchwyt ścienny NEC 

Projektor Acer U5320W

Rozdzielczość WXGA 1280x800

Jasność: 3 000 lumenów (DLP)

Uchwyt ścienny Acer

ULTRA KRÓTKA projekcja

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

ULTRA KRÓTKA projekcja

Przekątna powierzchni

Technologia: IR
roboczej 78" (4:3)

magnetyczna, 
suchościeralna
Oprogramowanie:
Teach Infinity

Powierzchnia: 

99

Więcej zestawów na stronie: aktywna-tablica.info

2x 2x

3x 3x



Tablice interaktywne

Przekątna tablicy

Obszar roboczy

Technologia  

Punkty dotyku

Powierzchnia

Oprogramowanie

 

 

| 82"

75" (4:3)| 

dotykowa IR| 

 10 pkt.|

magnetyczna, suchościeralna| 

 mozaBook - licencja na 6 miesięcy |

 
Paski skrótów po obu stronach
Oprogramowanie Teach Infinity

Dotykowa tablica interaktywna
TruBoard R3-800
 

TRUBOARD

Przekątna tablicy

Obszar roboczy

Technologia 

Punkty dotyku

Powierzchnia

Oprogramowanie

 

| 87"

| 78" (4:3)

 dotykowa IR|

 10 pkt.|

 magnetyczna, suchościeralna|

 mozaBook - licencja na 6 miesięcy |

Paski skrótów po obu stronach
Oprogramowanie Teach Infinity

Dotykowa tablica interaktywna
TruBoard  R5-800L 

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

Przekątna tablicy

Obszar roboczy 

Technologia

Punkty dotyku

Powierzchnia

Oprogramowanie

 

| 87"

| 78" (4:3)

dotykowa IR| 

10 pkt.| 

ceramiczna, magnetyczna| 

   suchościeralna

 mozaBook - licencja na 6 miesięcy |

Ceramiczna tablica interaktywna
TruBoard R5-800E

TruBoard R3-800

TruBoard R5-800E

zł 
brutto2790 

zł 
brutto3490 

TruBoard R5-800L zł 
brutto3190

zł 
brutto4340TruBoard R5-900E

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

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

Czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy przekątną tablicy a obszarem roboczym?
Zanim kupisz zobacz w słowniku na str. 23
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DualBoard 1279 zł 
brutto3390 

Pasek skrótów |  2 pisaki z ładowarką
Oprogramowanie Workspace
Opcja: komunikacja bezprzewodowa RF - 403 zł brutto

Przekątna tablicy

Obszar roboczy 

Technologia

Powierzchnia

Oprogramowanie

 

| 86"

| 79" (4:3)

 elektromagnetyczna|

suchościeralna| 

 mozaBook - licencja na 6 miesięcy |

Pasek skrótów  |  2 pisaki z ładowarką
Oprogramowanie Workspace
Opcja: komunikacja bezprzewodowa RF - 403 zł brutto

Tablica interaktywna DualBoard 1279 

Touch Board 1078 zł 
brutto3490 DualBoard 1289

Rekomendacja Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji

Pisaki do tablic DualBoard 

wspierają prawidłowe nawyki 

związane z pisaniem, przez co 

mogą zapobiegać dysleksji. 

Urządzenia nimi obsługiwane są 

rekomendowane przez Polskie 

Towarzystwo Dysleksji.

oaB rl dauD ikasi
P

oaB rl dauD ikasi
P

oaB rl dauD ikasi
P

Przekątna tablicy

Obszar roboczy

Technologia  

Punkty dotyku

Powierzchnia

Oprogramowanie

 

 

zł 
brutto4690

911



zł 
brutto1607 

Projektor Epson EB-X05

Standardowa ogniskowa

Rozdzielczość: XGA 1024x768

Jasność: 3 300 lumenów 

(technologia 3LCD)

Kontrast: 15 000:1

Żywotność lampy do 10 000 godzin

3LCD

KRÓTKA projekcja

DLP

Projektor Acer P1250

Standardowa ogniskowa

Rozdzielczość: XGA 1024x768

Jasność: 3 600 lumenów 

(technologia DLP)

Kontrast: 20 000:1

Żywotność lampy do 15 000 godzin

zł 
brutto1590

Projektor Sony VPL-DX221

STANDARDOWA projekcja

Standardowa ogniskowa

Rozdzielczość: XGA 1024x768

Jasność: 2 800 lumenów

(technologia 3LCD BrightEra)

Kontrast: 4000:1

Żywotność lampy do 10 000 godzin

3LCD

Projektor
Acer P1250

Projektor
Sony VPL-DX 221

zł 
brutto2080 Projektor

Acer S1283Hne
zł 
brutto2159

STANDARDOWA projekcja

Projektor
Epson EB-X05

STANDARDOWA projekcja

STANDARDOWA projekcja

Projektory multimedialne

KRÓTKA projekcja

DLP

Krótka ogniskowa

Rozdzielczość: XGA 1024x768

Jasność: 3 100 lumenów

(technologia DLP)

Kontrast: 13 000:1

Żywotność lampy do 8 000 godzin

Projektor Acer S1283Hne

12



Projektory multimedialneProjektory multimedialne

Projektor
Acer S1286H

zł 
brutto2250 

KRÓTKA projekcja

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 projekcja

Projektor
BenQ MW809ST

Projektor
BenQ MX808ST

DLP

KRÓTKA projekcja

Projektor
Acer S1386WH

zł 
brutto2590 

KRÓTKA projekcja

KRÓTKA projekcja

Projektor Acer S1386WH

Krótka ogniskowa

Rozdzielczość: WXGA 1280x800

Jasność: 3 600 lumenów

(technologia DLP)

Kontrast: 20 000:1

Żywotność lampy do 10 000 godzin

DLP

Krótka ogniskowa

Rozdzielczość: WXGA 1280x800

Jasność: 3 000 ANSI lumenów

(technologia DLP)

Kontrast: 20 000:1

Wydłużona gwarancja: 5 lat na projektor,

3 lata na lampę bez limitu godzin

DLP

Krótka ogniskowa

Rozdzielczość: XGA 1024x768

Jasność: 3 000 ANSI lumenów

(technologia DLP)

Kontrast: 20 000:1

Wydłużona gwarancja: 5 lat na projektor,

3 lata na lampę bez limitu godzin

Projektor BenQ MX808ST Projektor BenQ MW809ST

913

zł 
brutto2250 zł 

brutto2480 



Projektory multimedialne

Projektor
BenQ MX825ST

zł 
brutto3600 

KRÓTKA projekcja

KRÓTKA projekcja

DLP

Krótka ogniskowa

Rozdzielczość: XGA 1024x768

Jasność: 3 300 ANSI lumenów

(technologia DLP)

Kontrast: 20 000:1 

Wydłużona gwarancja: 5 lat na projektor,

3 lata na lampę bez limitu godzin

Projektor BenQ MX825ST

Projektor
Acer U5220

zł 
brutto3360 

KRÓTKA projekcja

Projektor Acer U5220

Ultra krótka ogniskowa

Rozdzielczość:  XGA 1024x768

Jasność: 3 000 lumenów

(technologia DLP)

Kontrast: 13 000:1

Uchwyt ścienny Acer

Żywotność lampy do 6 000 godzin

Projektor
NEC UM361X

zł 
brutto4150 zł 

brutto3050Projektor
Epson EB-530

ULTRA KRÓTKA projekcja

3LCD3LCD

Krótka ogniskowa

Rozdzielczość: XGA 1024x768

Jasność: 3 200 lumenów 

(technologia 3LCD)

Kontrast: 16 000:1

Żywotność lampy do 10 000 godzin

5 lat gwarancji na projektor i lampę lub 1000h

Ultra krótka ogniskowa

Rozdzielczość:  XGA 1024x768

Jasność: 3 600 ANSI lumenów

(technologia 3LCD)

Kontrast: 6 000:1

Uchwyt ścienny NEC

Żywotność lampy do 6 000 godzin

Projektor NEC UM361XProjektor Epson EB-530

DLP
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Projektory multimedialneProjektory multimedialne

Projektor BenQ MX842UST

Ultra krótka ogniskowa

Rozdzielczość: XGA 1024x768

Jasność: 3 000 ANSI lumenów

(technologia DLP)

Kontrast: 13 000:1

Uchwyt ścienny BenQ

Wydłużona gwarancja: 5 lat na projektor,

3 lata na lampę bez limitu godzin

ULTRA KRÓTKA projekcjaULTRA KRÓTKA projekcja

Projektor Acer U5320W

DLPDLP

Ultra krótka ogniskowa

Rozdzielczość:  WXGA 1280x800

Jasność: 3 000 lumenów

(technologia DLP)

Kontrast: 13 000:1

Uchwyt ścienny Acer

Żywotność lampy do 6 000 godzin

ULTRA KRÓTKA projekcja

zł 
brutto4250 Projektor

NEC UM301W

Projektor NEC UM301W

3LCD

Ultra krótka ogniskowa

Rozdzielczość: WXGA 1280x800

Jasność: 3 000 ANSI lumenów

(technologia 3LCD)

Kontrast: 4 000:1

Uchwyt ścienny NEC

Żywotność lampy do 8 000 godzin

Ultra krótka ogniskowa

Rozdzielczość: WXGA 1280x800

Jasność: 3 000 ANSI lumenów

(technologia DLP)

Kontrast: 13 000:1

Uchwyt ścienny BenQ

Wydłużona gwarancja: 5 lat na projektor,

3 lata na lampę bez limitu godzin

Projektor BenQ MW843UST

DLP

ULTRA KRÓTKA projekcja

zł 
brutto4790 Projektor

BenQ MW843UST

Projektor
Acer U5320W

zł 
brutto3250 zł 

brutto3352 Projektor
BenQ MX842 UST
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Projektory multimedialneProjektory multimedialne

3LCD

Projektor Acer U5530

Ultra krótka ogniskowa

Rozdzielczość: WXGA 1920x1080

Jasność: 3 000 lumenów

(technologia DLP)

Kontrast: 18 000:1

Uchwyt ścienny Acer

Żywotność lampy do 5 000 godzin

ULTRA KRÓTKA projekcjaULTRA KRÓTKA projekcja

Projektor Epson EB-680

DLP

Ultra krótka ogniskowa

Rozdzielczość:  XGA 1024x768

Jasność: 3 500 lumenów

(technologia 3LCD)

Kontrast: 14 000:1

Uchwyt ścienny Epson

Żywotność lampy do 10 000 godzin

5 lat gwarancji na projektor i lampę lub 1000h

zł 
brutto5490 

3LCD

Ultra krótka ogniskowa

Rozdzielczość: WXGA 1280x800

Jasność: 3 500 lumenów

(technologia 3LCD)

Kontrast: 14 000:1  |  Żywotność lampy do 10 000 godzin   |  Uchwyt ścienny Epson 

Projektor
Epson EB-680

zł 
brutto5200 zł 

brutto5300Projektor
Acer U5530
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Projektor Epson EB-685W

ULTRA KRÓTKA projekcjaULTRA KRÓTKA projekcja

Projektor Epson EB-685W



Projektory multimedialneAkcesoria

GłośnikiAktywne głośniki Audience HQ MT3143BR 

Zestaw głośników stereofonicznych 

Moc wyjściowa RMS: 40W (2x20W)

Kolumny dwudrożne

Głośniki w kolumnie: wysokotonowy 30mm, średniotonowy 100 mm

Pełna kontrola dźwięku (regulacja głośności, basu i tonów wysokich)

Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz

Impedancja 4 Ohm

Drewniane obudowy kolumn

Możliwość ściennego montażu 

Głośniki Audience HQ MT3143BR 190 zł 
brutto

Komputery OPS do monitorów interaktywnych Newline. Włącz i pracuj!

Procesor 
Pamięć RAM
Dysk  
Grafika 
WiFi 
Obsługa 4K 

Procesor 
Pamięć RAM
Dysk  
Grafika 
WiFi 
Obsługa 4K 

|  Intel® i3
4GB|  

  500 GB|
Intel® HD Graphics 520|  

  Tak|
Tak|  

|  Intel® i5
4GB|  

  500 GB|
Intel® HD Graphics 520|  

  Tak|
Tak|  

ZAINSTALOWANY

zł 
netto2 565

2 565 zł brutto

0 VAT

%
dla Edukacji

ZAINSTALOWANY

zł 
netto2 862

2 862 zł brutto

0 VAT

%
dla Edukacji

Komputer OPS S044-P310 Komputer OPS S044-610

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

Uchwyt sufitowy UP
do projektora 
(wys. 70-120 cm)

Uchwyt
sufitowy UP
Uchwyt
sufitowy UP

zł 
brutto145 zł 
brutto145 zł 

brutto166 zł 
brutto166 Uchwyt 

ścienny US1
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Projektory multimedialneUchwyty i podstawy do monitorów

Podstawa mobilna STS-40106P do monitorów 60-100"

Mobilna podstawa do monitorów o rozmiarach od 60ʺ do 100ʺ

Maksymalne obciążenie 80 kg

Wyposażona w kółka z hamulcami

2 półki

Kompatybilna z zakrzywionymi ekranami

Podstawa mobilna STS-40106P (60-100") 2160 zł 
brutto

Podstawa mobilna STS-4064P
do monitorów 37-70"

Mobilna podstawa 

do monitorów o rozmiarach:

od 37ʺ do 70ʺ

Maksymalne obciążenie 50 kg

Wyposażona w kółka 

z hamulcami

2 półki

Kompatybilna z zakrzywionymi 

ekranami

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 do monitorów
Maclean MC-605N (Nośność do 55 kg)

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

Podstawa mobilna STS-42106N
do monitorów 60-100"

Mobilna podstawa 

do monitorów o rozmiarach:

od 60ʺ do 100ʺ

Maksymalne obciążenie 100 kg

Wyposażona w kółka z hamulcami

2 półki

Kompatybilna z zakrzywionymi 

ekranami

Podstawa mobilna 
STS-42106N

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

zł 
brutto1713 zł 

brutto1726

Uchwyt ścienny
Maclean MC-605N

Uchwyt ścienny
Maclean MC-565B

zł 
brutto166 zł 
brutto106 zł 

brutto64
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Rządowy program dofinansowania wyposażenia 

w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych

Pracownie Przyrodnicze

19



Dofinansowanie wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne do realizacji podstawy programowej

z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych*

    (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

    (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII 

c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;

d) które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową 

lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;

e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim. 

 

a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne 

b) które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V 

    lub osoby fizyczne;

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.

* Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

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.

Aktualne informacje o terminie składania wniosków w bieżącym roku oraz wzór wniosku dla JST
znajduje się na stronie www.pracownie-przyrodnicze.pl.

W niewielkiej, poręcznej obudowie mieści się od 11 do 15 czujników 

z wbudowanymi czujnikami. 

Globisens to mobilne laboratorium pomiarowe w formie dysków Labdisc 

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.
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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. 



Labdisc biochem

Labdisc physio

Labdisc enviro

Labdisc gensci

BIOLOGIA I CHEMIA

FIZYKA

ŚRODOWISKO

UNIWERSALNY

ź niskie napięcie

ź wejście uniwersalne x 2
ź przyspieszenie

ź napięcie elektryczne

ź temp. otoczenia

ź temp. cieczy/ciał stałych
ź ciśnienie

ź natężenie światła

ź fala dźwiękowa

ź odległość

ź natężenie prądu

ź fala dźwiękowa

ź natężenie 
dźwięku

ź temp. otoczenia

ź temp. 
cieczy/ciał 
stałych

ź natężenie światła
ź natężenie prądu

ź ciśnienie

ź napięcie elektryczne

ź odległość

ź wilgotność

ź wejście uniwersalne

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

Labdisc Biochem ma najbardziej rozbudowaną gamę 

wbudowanych czujników. Tak przygotowany zestaw 

pozwala na prowadzenie zaawansowanych 

doświadczeń z biologii i chemii w starszych klasach 

szkoły podstawowej.

Czujniki wbudowane w Labdisc Środowisko zostały 

tak dobrane, aby umożliwiały przeprowadzanie 

doświadczeń związanych z podstawowymi badaniami

i analizą środowiska oraz z edukacją ekologiczną.

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 
dodatkowych czujników np. 2 fotobramek 
(nie zawartych w komplecie)

zł 
brutto2638 zł 

brutto2638 

zł 
brutto2638 zł 

brutto2780 
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ź puls serca

ź temp. otoczenia
ź temp. cieczy/ciał stałych

ź wejście uniwersalne

ź ciśnienie barometryczne

ź przewodność w cieczach

ź ciśnienie powietrza 
ź natężenie światła

ź

ź UV

ź pH

ź barometr

ź DO2 - tlen rozpuszczony

ź temperatura IR

ź mętność

ź wilgotność

ź wejście uniwersalne

ź pH

ź termopara

ź kolorymetr

ź DO2

ź GPS

ź wilgotność

ź mętność

ź GPS

ź poziom 
głośności

ź temp. 
cieczy/ciał 
stałych

ź temp. otoczenia
ź kolorymetr

Laboratoria przyrodnicze 

zł 
brutto2638 

zł 
brutto2638 

zł 
brutto2638 

zł 
brutto2781 

ź temp. 

ź temp. 
otoczenia

ź fala 
dźwiękowa
ź natężenie 
dźwięku

ź odległość
ź ciśnienie

ź natężenie światła

ź napięcie elektryczne
ź natężenie prądu

ź wejście uniwersalne
ź wilgotność
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ź DO2 - tlen rozpuszczony
ź UV

ź temperatura IR

ź wilgotność

ź barometr

ź mętność

ź pH

ź wejście uniwersalne

ź temp. 
cieczy/ciał 
stałych
ź poziom 
głośności

ź kolorymetr
ź temp. 
otoczenia

W
B

U
D

O
W

A
N

E
  
C

Z
U

J
N

IK
I:
 1

5

ź ciśnienie barometryczne

ź temp. otoczenia

ź puls serca

ź przewodność w cieczach

ź temp. cieczy/ciał stałych

ź natężenie światła
ź ciśnienie powietrza 

ź wejście uniwersalne

ź wilgotność

ź GPS

ź kolorymetr

ź pH
ź DO2

ź mętność
ź termopara

Labdisc biochem

Labdisc Biochem ma najbardziej 

rozbudowaną gamę wbudowanych 

czujników. Tak przygotowany 

zestaw pozwala na prowadzenie 

zaawansowanych doświadczeń z 

biologii i chemii w starszych 

BIOLOGIA I CHEMIA

Czujniki wbudowane w Labdisc 

Środowisko zostały tak dobrane, 

aby umożliwiały przeprowadzanie 

doświadczeń  związanych  z 

podstawowymi badaniami i analizą 

środowiska oraz z edukacją 

Labdisc enviro
ŚRODOWISKO

Labdisc physio
FIZYKA

W Labdisc Fizyka wbudowane są 

c z u j n i k i  p r z e z n a c z o n e  d o 

doświadczeń z  zakresu  te j 

dziedziny - tak związanej z 

ruchem, jak i z prądem. Wyjątkowo 

znajdują się w nim aż 2 gniazda 

uniwersalne do podłączenia 2 

ź przyspieszenie

ź napięcie elektryczne
ź niskie napięcie
ź temp. otoczenia
ź temp. cieczy/ciał stałych

ź wejście uniwersalne x 2

ź odległość
ź ciśnienie
ź natężenie prądu
ź natężenie 
światła

ź fala dźwiękowa
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Labdisc gensci
UNIWERSALNY

L a b d i s c  U n i w e r s a l n y  m a 

wbudowane  czu jn ik i ,  k tóre 

u m o ż l i w i a j ą  w y k o n y w a n i e 

doświadczeń 

Laboratoria przyrodnicze 
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Wizualizery 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.

Epson ELP DC-21Epson ELP DC-07 Boxlight MimioView 340H 

ź kamera Full 
HD

ź Tryb 
mikroskopu

ź zoom cyfrowy: 
x8

ź kamera Full 
HD

ź zoom 
cyfrowy: x16

ź zoom 
optyczny: x8

ź kamera Full 
HD

ź zoom 
optyczny: x12

ź zoom 
cyfrowy: x10

zł 
brutto1662 zł 

brutto3531 zł 
brutto1335

Zachęcamy do przetestowania możliwości

oprogramowania mozaBook,

na stronie: www.pracownie-przyrodnicze.pl 

dostępna jest bezpłatna wersja próbna.

i oprogramowania, nauczyciele mogą pokazać swoim 

uczniom omawiane zagadnienia w bardzo szerokim 

kontekście.

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 

Doskonałym uzupełnieniem laboratorium Globisens 

jest wielokrotnie nagradzane oprogramowanie 

edukacyjne mozaBook. 

zł 
brutto853 rok/na 1 komputer

Oprogramowanie oferuje:

ź bazę gotowych narzędzi - 
ponad  1 tys. modeli 3D, 
kilkaset filmów, nagrań 
   i zadań
ź kilkadziesiąt aplikacji
ź możliwość tworzenia 
interaktywnych prezentacji

mozaBookmozaBookOprogramowanie edukacyjne 
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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.

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.

OPS – to rodzaj komputera, który przeznaczony jest do monitorów interaktywnych, montowany 

w specjalną kieszeń, zwaną gniazdem OPS.

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.

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.

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. 

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.

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.

SŁOWNICZEK
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Produkty z katalogu dostępne do wyczerpania zapasów          

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie jest 

ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

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.

Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. 

Dealer:

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.

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.

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.

„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.

NEWLINE INTERACTIVE

GLOBISENS

Maxico Group sp. z o.o.
ul. Przewoźników 11

03-691 Warszawa

tel.: 22 252 29 03
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