
W 2019 roku 1544 szkoły podstawowe otrzymają środki na zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczych na łączną kwotę ponad 72 mln zł. 
Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory 
interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej na rok 2019.  Więcej na stronie: www.laboratoriumszkolne.pl 
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monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65
einstein™ Tablet+2
pakiet czujników einstein™ biologia+
wygodna walizka na czujniki

monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65
einstein™ Tablet+2
pakiet czujników einstein™ fizyka+
wygodna walizka na czujniki

monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65
einstein™ Tablet+2
pakiet czujników einstein™ chemia
wygodna walizka na czujniki

ZESTAW 7 BIOLOGIA ZESTAW 8 FIZYKA ZESTAW 9 CHEMIA

BIOLOGIA FIZYKA CHEMIA

cena: 13 399 PLNcena: 13 999 PLN cena: 12 999 PLN
w zestawie taniej o ponad 1200 PLN w zestawie taniej o ponad 1200 PLN w zestawie taniej o ponad 1600 PLN

Laboratoria przyrodnicze
program dofinansowania

ZAMÓW TERAZ! WYKORZYSTAJ PRZYZNANE ŚRODKI

MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK

TABLET LABORATORYJNY TABLET LABORATORYJNY TABLET LABORATORYJNYPAKIET CZUJNIKÓW PAKIET CZUJNIKÓW PAKIET CZUJNIKÓW



Czujniki wchodzące w skład pakietu:
• napięcia +/- 25 V
• natężenia +/- 2,5 A
• ładunku elektrycznego
• siłomierz
• dalmierz
Przykładowe doświadczenia**:
• 3 zasada dynamiki Newtona
• prawo Hooke’a

Czujniki wchodzące w skład pakietu:
• temperatury (-40 do 140°C)
• natężenia +/- 2,5 A
• napięcia +/- 25 V 
• 2× ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• pH
• dalmierz
• siłomierz
Przykładowe doświadczenia**:
• wartość energetyczna paliw
• rozpuszczanie NaOH w wodzie

** doświadczenia z podręczników einstein™, które można wykonać przy zastosowaniu czujników z pakietów; więcej propozycji doświadczeń w naszych podręcznikach 
oraz materiałach elektronicznych do pobrania na stronie www.laboratoriumszkolne.pl

* przy zastosowaniu opcjonalnego rozdzielacza

Jedyne takie urządzenie w Polsce! 
• w pełni funkcjonalny tablet z Androidem z wbudowanym 
laboratorium naukowym

• umożliwia jednoczesne podłączenie nawet 8* spośród prawie 50 
dostępnych czujników zewnętrznych

• zaprojektowany z uwzględnieniem innowacyjnych programów 
nauczania

Czujniki wchodzące w skład pakietu:
• pH
• ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• temperatury (-40 do 140°C)
• termopary (0 do 1200°C)
Przykładowe doświadczenia**:
• wartość energetyczna paliw
• rozpuszczanie NaOH w wodzie

Czujniki wchodzące w skład pakietu:
• 2× temperatury (-40 do 140°C)
• 2× ciśnienia (150 do 1150 mbar)
• wilgotności
• pH
• kolorymetr
Przykładowe doświadczenia**:
• wpływ światła na tempo fotosyntezy
• fermentacja alkoholowa przy udziale 
drożdży

Dla szkół wyposażonych w komputery  
lub tablety! 
• oferuje możliwość podłączenia nawet 8* czujników zewnętrznych 
jednocześnie

• komunikuje się z dowolnym tabletem i komputerem  
przez łącze Bluetooth lub port Micro-USB

• ma wytrzymałą obudowę
• umożliwia prowadzenie 24-godzinnych eksperymentów bez 
konieczności doładowywania baterii

Tablet+ 2

Chemia

Biologia +
Przedmioty
przyrodnicze

LabMate II

cena: 2599 PLN

cena: 1599 PLN

cena: 3099 PLN cena: 3699 PLN

cena: 1399 PLN

Oferowane przez nas przewodniki są znakomitym wsparciem dla nauczyciela 
przy planowaniu zajęć z biologii, fizyki, chemii i przyrody. 
Pomagają krok po kroku przeprowadzić eksperymenty, rozbudzając przy tym 
ciekawość i wzbudzając fascynację uczniów.
Mądrze, ciekawie i zgodnie z podstawą programową!  
Do pobrania na stronie: www.laboratoriumszkolne.pl.

10 wbudowanych czujników

6 wbudowanych czujników

Nowy układ czujników  
zapewnia jeszcze dokładniejsze pomiary 

Fizyka +
cena: 2559 PLN

Pakiety czujników w wygodnej walizce:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 
+48 728 430 633

WIĘCEJ PROPOZYCJI
ZNAJDZIESZ NA STRONIE

WWW.LABORATORIUMSZKOLNE.PL

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. 
Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające podatek VAT (23% lub 0% w zależności od produktu objętego odpowiednią stawką) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walutowego.


