
INDEKS NAZWA 

PRODUKTU

ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

733860 MAC Monitor 55" 

4K Android 8.0 

Wersja Premium

1 Monitor interaktywny umożliwia użytkownikowi pracę na systemie Android 8.0, dzięki czemu ulubione aplikacje i gry edukacyjne można ściągnąć za pomocą Google 

Play. Po podłączeniu do monitora dedykowanego komputera OPS lub laptopa, można korzystać ze wszystkich znanych aplikacji na systemie Windows. 

Rozmiar przekątnej: 55”

Aktywny obszar roboczy (cm): 122,5 x 69,7

Rodzaj szkła 4 mm, szkło odblaskowe

Rozdzielczość: 4K (3840 x 2160)

Współczynnik kontrastu: 5000:1

Jasność: 350 cd/m2

Czas reakcji 4 ms

Współczynnik proporcji: 16:9

Kąt widzenia w poziomie/ pionie: 178 stopni

Złącza wejścia, wyjścia, porty: 1 x VGA, 2 x HDMI, 2 x TV-USB 3.0, 2 x RJ45, 1 x SD Card, 1 x Audio In, 1 x RF, 1 x USB Typ B, 1 x YPBPR-IN, 1 x AV ,1 x EAR,

1 x MIC, 1 x RS232, 1 x SPIDIF, 1 x AV Out, 1 x S-Video, 1 x VGA-Out, 2 x PC-USB 2.0, 1 x YTVUSB 2.0, 1 x USB Typ B, 1 x HDMI 

Wersja systemu Android 8.0

Głośniki 2 x 20 W

Wymiary (cm) 141 x 18 x 91

Waga (kg) 45

Gwarancja 5 lat

Dzień dobry, przedstawiam ofertę na produkty z projektu rządowego "Aktywna tablica". 

W razie jakichkolwiek pytań - pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
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735160 Wirtualne 

Laboratoria Przyr. 

BIOLOGIA

1 Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze BIOLOGIA (WLP) to kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Zawartość 

pudełka każdego programu: -25 zagadnień z podstawy programowej, -zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z 

dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), -atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D 

dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie 

angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdalnych. Licencja bezterminowa. Program dla 3 nauczycieli i 90 uczniów (praca online + offline).

735161 Wirtualne 

Laboratoria Przyr. 

CHEMIA

1 Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze CHEMIA (WLP) to kompleksowe materiały interaktywne do nauki chemii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Zawartość 

pudełka każdego programu: -25 zagadnień z podstawy programowej z chemii, -zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z 

dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), -atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D 

dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie 

angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdalnych. Licencja bezterminowa. Program dla 3 nauczycieli i 90 uczniów (praca online + offline)

735162 Wirtualne 

Laboratoria Przyr. 

FIZYKA

1 Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze FIZYKA (WLP) to kompleksowe materiały interaktywne do nauki fizyki na etapie szkoły ponadpodstawowej. Zawartość pudełka 

każdego programu: -25 zagadnień z podstawy programowej z fizyki, -zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi 

treściami, część z rozszerzonego), -atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D dodatkowe 

materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie angażujących 

lekcji stacjonarnych oraz zdalnych. Licencja bezterminowa. Program dla 3 nauczycieli i 90 uczniów (praca online + offline)
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735163 Wirtualne 

Laboratoria Przyr. 

GEOGRAFIA

1 Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze GEOGRAFIA (WLP) to kompleksowe materiały interaktywne do nauki geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Zawartość 

pudełka każdego programu: -25 zagadnień z podstawy programowej z geografii, -zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z 

dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), -atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D 

dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie 

angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdalnych. Licencja bezterminowa. Program dla 3 nauczycieli i 90 uczniów (praca online + offline).

ŁĄCZNA KWOTA ZESTAWU : 14 000 ZŁ

Oświadczamy, iż  zakupiony w ramach Programu sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklarację CE;

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta z wyłączeniem sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3;

3) zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne; 

4) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim;

6) posiadają okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. 

Oferta ważna przez 7 dni od wygenerowania lub do wyczerpania zapasów.
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