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Innowacyjna forma
przekazywania treści!

TABLICE INTERAKTYWNE

TABLICE INTERAKTYWNE

MAC TABLICA 86”
Z POWIERZCHNIĄ CERAMICZNĄ

10

polskie

oprogramowanie

punktów
dotyku

5

lat
gwarancji

pozycjonowanie
w podczerwieni
palec, pióro (pisak),
Obsługa za pomocą
dowolny przedmiot
Technologia

półka
interaktywna

Interaktywna MAC Tablica to sprawdzony sposób na
fascynujące zajęcia w przedszkolu i szkole. Atrakcyjny
wygląd, łatwa obsługa, polskie menu i bogata biblioteka
multimediów gwarantują, że każde dziecko z radością
podejdzie do tablicy. Dzięki wymienionym atrybutom
korzystanie z tej pomocy jest wygodniejsze. Obsługiwanie
jej przez nauczyciela i uczniów jest niezwykle proste, a przy
tym zapewnia wiele radości i zabawy.
Do każdej MAC Tablicy jest dołączone oprogramowanie
EClass. zawierające bogatą bibliotekę zasobów i narzędzi
gotowych do użycia w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych.

▶ Precyzja dotyku, pozwalająca na komfortowe
użytkowanie
▶ Nowoczesne oprogramowanie z bogatą
biblioteką zasobów, narzędziownikiem
i grami interaktywnymi
▶ W zestawie półka interaktywna umożliwiająca,
po podniesieniu mazaka, pisanie w wybranym
kolorze
▶ Możliwość dokupienia skrzydeł suchościeralnych

Przekątna
zewnętrzna

86”

Wymiary
zewnętrzne (cm)

176 x 127

Wymiary
wewnętrzne (cm)

166 x 117

Proporcje obrazu

4:3

półka interaktywna,
4 pisaki,
wskaźnik teleskopowy,
Załączone akcesoria uchwyty do montażu,
instrukcja obsługi,
oprogramowanie do tablicy
EClass
Waga (kg)

16

Gwarancja

5 lat

Indeks: 715784

Cena: 3 199 zł
BRUTTO

2

3

SPRZĘT + OPROGRAMOWANIE
= NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE!
INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA
ECLASS

Idealne połączenie:
klasyka + nowoczesność!

（Rysunek 3-1-1-3-13 Funkcja siatki strony i linijki）

（2）
、Narzędzia służące Dyscyplinie obejmują kalkulator, tabelę, histogram wstawiania, wstawianie wykresu kołowego,
wirtualne laboratorium, narzędzia matematyczne 3D, funkcje matematyczne, arkusze pierwiastków chemicznych,
przewijanie podtytułów strony, kątomierz, linijka, kompas, trójkąt równoramienny, edycja formuły online. Jak pokazano na
rysunku 3-1-1-3- (2).

（Rysunek 3-1-1-3-(2) Narzędzia służące dyscyplinie）

＊Kliknij

Przycisk, otwórz funkcję komputera, jak pokazano na Rysunku 3-1-1-3-14
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Kupując MAC Tablicę/MAC Monitor, oprogramowanie
EClass otrzymujesz za darmo!

Skrzydła suchościeralne rozszerzają możliwości interaktywnej MAC Tablicy. Dzięki temu tablicę możesz wykorzystać na różne sposoby. Można na nich sporządzać notatki,
które uzupełnią treść wyświetlaną na tablicy. Stanowią
one również praktyczne zabezpieczenie i ochronę tablicy
interaktywnej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA
ECLASS
＊Kliknij na

aby otworzyć
okno dialogowe
Wstawianie
ustawień histogramu, jak pokazano na
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
OPROGRAMOWANIA

ECLASS

rysunku 3-1-1-3-16. Po ustawieniu parametrów kliknij na OK, aby wstawić histogram na stronę, jak
pokazano na rysunku 3-1-1-3-17. Dane można zapisywać, można je modyfikować.

MAC Tablica 86”

▶ Rozszerzają możliwości tablicy
▶ Ochraniają i zabezpieczają powierzchnię

Oprogramowanie EClass zostało
stworzone na potrzeby interaktywnej tablicy i monitora. Idealnie nadaje się do nauczania
z ich wykorzystaniem, umożliwiając pisanie, kasowanie, opisywanie, rysowanie, zarządzanie klasą
w sposób interaktywny, przeprowadzanie testów bez korzystania
z dokumentów w formie papierowej. Zapewnia także narzędzia
dydaktyczne dla poszczególnych
przedmiotów, pokazy multimedialne (wideo/flash/3ds) oraz inne
interaktywne narzędzia do nauki.

Powierzchnia

Wymiary (cm)

blacha typu Whiteboard,
lakierowana, o właściwościach suchościeralnych
i magnetycznych, rama
wykonana z aluminium
lakierowanego 15 mm
124 x 88,2 x 1,6

Film szkoleniowy
z obsługi
oprogramowania
i sprzętu

（Rysunek 3-1-1-3-16 parametry ustawienia histogramu i wykresu）

＊Kliknij na

aby wstawić wykres kołowy na stronę, w taki sam sposób jak histogram.
（Rysunek 3-1-1-3-19 Funkcja matematyczna）

＊Kliknij na

aby wyświetlić tabelę, kliknij dwukrotnie na element, a głos odczyta nazwę

bieżącego elementu i wyświetli szczegóły dotyczące aktualnie wybranego elementu. Możesz ustawić
kolor tła elementu oraz tryb gry, aby pomóc w zapamiętaniu elementu. Jak pokazano na rysunku
3-1-1-20.

▶ Wygodna obsługa
▶ Aspekt multidyscyplinarny

（Rysunek 3-1-1-3-17 Wyświetlanie histogramu i wykresu kołowego）
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▶ Wygodne i praktyczne narzędzia
Indeks: 724418
Kup w zestawie
z MAC
Tablicą 86

4

Indeks: prawe 720437

Indeks: lewe 720438

Cena: 3 749 zł

Cena: 559 zł

Cena: 559 zł

BRUTTO

BRUTTO

BRUTTO

35

▶ Inteligentne rozpoznawanie pisma oraz głosu
▶ Funkcja inteligentnego łączenia (połączenie obrazu/połączenie z wyszukiwanym tekstem/połączenie lokalne)
▶ Bogate zasoby multimedialne z zakresu nauczania (flash/3ds/grafiki/wideo)
▶ Spersonalizowane ustawienia

5

TABLICE INTERAKTYWNE

TABLICE INTERAKTYWNE

SKRZYDŁA SUCHOŚCIERALNE
DO MAC TABLIC
INTERAKTYWNYCH

TABLICE INTERAKTYWNE

TABLICE INTERAKTYWNE

MAC TABLICA 82”
PANORAMICZNA
Z POWIERZCHNIĄ CERAMICZNĄ

10

polskie

oprogramowanie

punktów
dotyku

Duża powierzchnia pozwala na równoczesną pracę przy
tablicy kilku uczniów. Powłoka ceramiczna umożliwia
z kolei zapisywanie treści pisakami suchościeralnymi. Do
tablicy dołączone jest interaktywne oprogramowanie
EClass, które pozwala na przeprowadzenie nowoczesnych
zajęć.
▶ Łatwiejsza praca kilku uczniów jednocześnie
▶ Panoramiczny kształt tablicy zapewnia lepszy odbiór
wyświetlanego materiału
▶ W zestawie półka interaktywna boczna
umożliwiająca, po podniesieniu mazaka, pisanie
w wybranym kolorze

6

5

lat
gwarancji

Obsługa za pomocą

palec, pióro (pisak),
dowolny przedmiot

Przekątna
zewnętrzna

82”

Wymiary
zewnętrzne (cm)

175,7 x 110,1

Wymiary
wewnętrzne (cm)

166 x 100,4

Proporcje obrazu

16:9

4 pisaki, półka interaktywna
wskaźnik teleskopowy,
uchwyty do montażu,
Załączone akcesoria
instrukcja obsługi,
oprogramowanie do tablicy
EClass
Waga (kg)

16

Gwarancja

5 lat

Indeks: 734002

Cena: 2 999 zł
BRUTTO

7

20

polskie

oprogramowanie

8.0

punktów
dotyku

5

lat
gwarancji

Rozmiar przekątnej

55”

Aktywny obszar
roboczy (cm)

122,5 x 69,7

Rodzaj szkła

4 mm, hartowane szkło
odblaskowe

Rozdzielczość

4K (3840 x 2160)

Współczynnik
kontrastu

4000:1

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

Pamięć

32 GB

Pamięć RAM

3 GB

Wersja systemu

Android 8.0

▶ Wysoka jakość wyświetlania - 4K

Głośniki

2 x 15 W

▶ Liczne gniazda rozszerzeń, umożliwiające podpięcie
dodatkowych urządzeń peryferyjnych

Wymiary (cm)

141 x 18 x 91

Waga (kg)

45

Gwarancja

5 lat

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.

▶ Szybki czas reakcji na dotyk - 4 ms

8

MONITORY INTERAKTYWNE

MONITORY INTERAKTYWNE

MAC MONITOR 55”
4K ANDROID 8.0

Indeks: 733860
0% VAT dla
placówek
oświatowych

Cena: 7 50000 zł
NETTO

Cena: 9 22500 zł
BRUTTO

9

Najwyższa klasa wyświetlania
– pracuj w rozdzielczości 4K!

20

polskie

oprogramowanie

8.0

punktów
dotyku

Monitor interaktywny to tablica lekcyjna XXI wieku.
Uatrakcyjni prowadzone zajęcia i jednocześnie zapewni
nauczycielowi duży komfort użytkowania. W przypadku
wyboru urządzenia z komputerem działającym w systemie
Windows, nie ma konieczności podłączania zewnętrznej
jednostki. Dzięki temu korzystanie z monitora staje się
jeszcze łatwiejsze. Wystarczy go włączyć, by móc posługiwać się wszystkimi funkcjami interaktywnymi. Parametry
komputera pozwalają na komfortowe korzystanie z wszelkich aplikacji instalowanych na monitorze.

10

▶ Ekran dotykowy jest wyposażony w technologię
podczerwieni, która obsługuje dotyk
20 punktów. Takie rozwiązanie pozwala na
jednoczesną pracę kilku uczniów, dzięki czemu
uczą się współpracy
▶ Technologia 4K – praca w wysokiej rozdzielczości
i możliwość zachwycenia się naturalnością obrazów
wyświetlanych na ekranie

MONITORY INTERAKTYWNE

MONITORY INTERAKTYWNE

MAC MONITOR 65”
4K ANDROID 8.0

5

lat
gwarancji

Rozmiar przekątnej

65”

Aktywny obszar
roboczy (cm)

143 x 81

Rodzaj szkła

4 mm, hartowane szkło
odblaskowe

Rozdzielczość

4K (3840 x 2160)

Współczynnik
kontrastu

4000:1

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

Pamięć

32 GB

Pamięć RAM

3 GB

Wersja systemu

Android 8.0

Głośniki

2 x 15 W

Wymiary (cm)

162 x 23 x 103

Waga (kg)

55

Gwarancja

5 lat

Indeks: 733859
0% VAT dla
placówek
oświatowych

Cena: 8 69756 zł
NETTO

Cena: 10 69800 zł
BRUTTO

11

MAC MONITOR 75”
4K ANDROID 8.0

Komputery OPS są kompatybilne
z MAC Monitorami
MAC Monitor 55” - OPS I3, I5, I7
MAC Monitor 65”- OPS I3,I5, I7
MAC Monitor 75”- OPS I5, I7

MONITORY INTERAKTYWNE

MONITORY INTERAKTYWNE

KOMPUTER OPS
DO MONITORA
Z WINDOWS HOME 10
– PROCESOR I3
▶ OPS I3
Procesor

Intel I3 4160 2,3 GHz

Pamięć RAM

4GB DDR4

Dysk twardy

SSD 500 GB

System operacyjny

Windows 10 Home OEM

Wi-Fi

802,11 b/g/n

Grafika

Intel HD Graphics 520
Indeks: 728853

20

polskie

oprogramowanie

5

8.0

Rozmiar przekątnej

75”

Aktywny obszar
roboczy (cm)

143 x 81

Rodzaj szkła

4 mm, hartowane szkło
odblaskowe

Rozdzielczość

4K (3840 x 2160)

Współczynnik
kontrastu

4000:1

Jasność

350 cd/m2

Czas reakcji

4 ms

▶ 3 GB pamięci RAM pozwalają na wydajne
i szybkie działanie sprzętu

Współczynnik
proporcji

16:9

▶ 2 wbudowane głośniki o mocy aż 15 W

Kąt widzenia
w poziomie/ pionie

178 stopni

Złącza wejścia,
wyjścia, porty

2 x HDMI, 1 x VGA,
1 x audio, 2 x USB,
1 x wyjście VGA,
1 x wyjście słuchawkowe,
1 x SPDIF

Pamięć

lat
gwarancji

punktów
dotyku

MAC Monitor interaktywny o wielkości 75” to idealne rozwiązanie do dużych sal lekcyjnych. Wysokie parametry
jasności i kontrastu pozwalają na komfortową pracę w różnych warunkach oświetleniowych.

▶ 20 punktów dotyku pozwalające na jednoczesne
korzystanie z monitora kilku użytkownikom

Indeks: 733861
0% VAT dla
placówek
oświatowych

Cena: 14 99024 zł
NETTO

Cena: 18 43800 zł
BRUTTO

12

Cena: 2 599 zł
BRUTTO

KOMPUTER OPS
DO MONITORA
Z WINDOWS HOME 10
– PROCESOR I5

Procesor

Specyfikacja
OPS I5
Specyfikacja

KOMPUTER OPS
DO MONITORA
Z WINDOWS HOME 10
– PROCESOR I7
OPS I7

Intel I5 6400 2.70 GHz

Intel I7 6500 2,5 GHz

Pamięć RAM

4 GB DDR4

4GB DDR4

Dysk twardy

SSD 240 GB

SSD 500 GB

32 GB

System operacyjny

Windows 10 Home OEM

Windows 10 Home OEM

Pamięć RAM

3 GB

Wi-Fi

802,11 b/g/n

802,11 b/g/n

Wersja systemu

Android 8.0

Grafika

Intel HD Graphics 530

Intel HD Graphics 520

Głośniki

2 x 15 W

Wymiary (cm)

176 x 104 x 106

Waga (kg)

72

Gwarancja

5 lat

Indeks: 715344

Indeks: 728316

Cena: 2 999 zł

Cena: 3 299 zł

BRUTTO

BRUTTO

13

MONITORY INTERAKTYWNE

INDEKS

PRODUKT

CENA NETTO

CENA BRUTTO

733866

MAC MONITOR 55” 4K ANDROID 8.0 + OPS I3

10 09350 zł

12 41500 zł

733867

MAC MONITOR 55” 4K ANDROID 8.0 + OPS I5

10 49919 zł

12 91400 zł

733868

MAC MONITOR 55” 4K ANDROID 8.0 + OPS I7

10 79919 zł

13 28300 zł

733863

MAC MONITOR 65” 4K ANDROID 8.0 + OPS I3

10 32439 zł

12 69900 zł

733864

MAC MONITOR 65” 4K ANDROID 8.0 + OPS I5

10 99919 zł

13 52900 zł

733865

MAC MONITOR 65” 4K ANDROID 8.0 + OPS I7

11 99756 zł

14 75700 zł

733869

MAC MONITOR 75” 4K ANDROID 8.0 + OPS I5

17 29919 zł

21 27800 zł

733870

MAC MONITOR 75” 4K ANDROID 8.0 + OPS I7

17 53008 zł

21 56200 zł

Nowość

STATYWY DO MONITORÓW
NA PODSTAWIE JEZDNEJ
Seria czujników pomiarowych

Simple Lab
• produkowane w Polsce
• łatwość wykonywania pomiarów
• intuicyjne i bezpłatne oprogramowanie
• szeroki zakres pomiarów
• dostępne pojedynczo i w zestawach

Statyw do MAC Monitora 55” i 65”

Nazwa
Obciążenie maksymalne (kg)

Statyw do MAC Monitora 75”

100

150

150 mm

180 mm

Standard mocowania

VESA

VESA

Kolor

Czarny

Czarny

Zakres regulacji

Indeks: 709553

Indeks: 721710

Cena: 1 599 zł

Cena: 1 699 zł

BRUTTO

BRUTTO

14

(biologia, chemia, fizyka, przyroda)

www.mac.pl/simplelab
15

URZĄDZENIA INTERAKTYWNE

Dydaktyka Cyfrowa FlySky
Gry i aplikacje uwzględniają nowatorskie rozwiązania metodyczne według założenia: bawiąc uczyć i wspomagać.

Funkcja „Moving Sunlight”
FlySky dynamicznie i automatycznie dopasowuje swoje parametry do zmian w oświetleniu
pomieszczenia, zachowując optymalną jakość
oraz odczyt ruchu wyświetlanego obrazu w każdych warunkach.

Dźwięk stereo

Nowoczesne technologie mają ogromny wpływ na nasze
życie codzienne, w tym na edukację. Nie warto od nich
uciekać, ale umiejętnie z nich korzystać, tak aby stały się
wsparciem w dydaktyce.

Parametry dźwiękowe FlySky zapewniają idealną jakość dźwięku nawet w pomieszczeniach
o wysokim poziomie hałasu, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z urządzenia również na
korytarzach szkolnych i podczas okazjonalnych
spotkań towarzyskich.
Jasność

3200 ANSI Lumen

Rozdzielczość

800 x 600 SVGA

Żywotność lampy
(tryb standard)

do 10 000 h

Procesor

AMD

Dysk

SSD 120 GB

Pakiet startowy zawiera ponad 120 aplikacji,
między innymi:

Zasilanie

230 V

Interfejsy

USB, VGA, MiniJack, Ethernet

▶ rewalidacja

Moduł Wi-Fi

tak, w zestawie

▶ symulacje

Gwarancja

2 lata

Urządzenie interaktywne oraz dedykowane pakiety udowadniają, że technologia i dydaktyka mogą iść ze sobą
w parze, a, co więcej, motywować dzieci do nauki i wspierać nauczycieli w ich wychowawczej misji.

Technologia „Click!”

URZĄDZENIA INTERAKTYWNE

URZĄDZENIE
INTERAKTYWNE
FLYSKY

Urządzenie FlySky rozpoznaje ruch użytkownika z niezwykle wysoką precyzją, pozwalając na
użytkowanie szerokiego spektrum gier i aplikacji, poprzez aktywację analogiczną do kliknięcia
myszką.

Technika „No Shadow”
Metoda przechwytywania gestów FlySky umożliwia automatyczne rozpoznawanie cienia i likwidowanie jego negatywnego wpływu na poprawne
działanie aplikacji.

Deklaracja zgodności CE
Urządzenie interaktywne FlySky posiada deklarację zgodności CE, wydaną na podstawie raportu
z badań, które zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium badawczym.

Wolne zasoby internetowe
Bezpłatnie i legalnie udostępniamy online otwarte
zasoby internetowe, poprzez platformy YouTube
i Google, z uwzględnieniem założeń Dydaktyki
Cyfrowej FlySky na tego typu urządzeniu.

▶ rytmika
▶ ekologia
▶ muzykowanie
▶ motoryka

Indeks: 724741

Cena: 10 699 zł
BRUTTO

▶ klasyfikowanie
▶ zabawy z literkami i cyframi
▶ integracja sensoryczna

Dostosowane do
pracy z dziećmi z SPE

▶ gry logiczne
16
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URZĄDZENIA INTERAKTYWNE

DODATKOWE
PAKIETY PŁATNE
DO URZĄDZENIA
INTERAKTYWNEGO FLYSKY
ZABAWY ZE ZWIERZĘTAMI
▶ Pakiet 9 gier

Indeks: SZKOL.RAD224

Aktywna
tablica
2021-2024

Cena: 569 zł
BRUTTO

▶ Cykl aplikacji dla najmłodszych
użytkowników, pozwalający na zapoznanie
się ze stworzeniami zamieszkującymi różne
kontynenty.

KODOWANIE 1
▶ Pakiet 8 gier

Indeks: SZKOL.RAD225

Cena: 989 zł
BRUTTO

▶ Cykl aplikacji, wprowadzających
w świat kodowania i logicznego myślenia.

ZABAWA 1
▶ Pakiet 7 gier

Do 15 maja 2021 należy
złożyć do organu prowadzącego
wniosek o udział w Programie.

Indeks: SZKOL.RAD226

Cena: 869 zł
BRUTTO

▶ Cykl aplikacji, wykorzystujących zabawę
w formie ruchu i aktywności fizycznej.

MATEMATYKA 1
▶ Pakiet 5 gier

Indeks: SZKOL.RAD227

Cena: 349 zł
BRUTTO

W latach 2021-2024 rząd dofinansuje placówkom oświatowym zakup nowoczesnych technologii
Szkoły podstawowe, które
nie otrzymały dofinansowania
w latach 2017-2019:
• monitory i tablice
interaktywne
• projektory
• nagłośnienie

▶ Cykl aplikacji pomagających rozwijać
wiedzę i umiejętności matematyczne.

Pakiety gier mogą być wykorzystywane
na poziomach edukacyjnych, takich jak:
▶ Edukacja przedszkolna
▶ Edukacja wczesnoszkolna
▶ Szkoła podstawowa IV-VIII
▶ Specjalne potrzeby edukacyjne
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Szkoły ponadpodstawowe:
• monitory i tablice
interaktywne
• projektory
• nagłośnienie
• specjalistyczne
oprogramowanie lub materiały
edukacyjne wykorzystujące
TIK (wirtualne laboratoria,
materiały do nauczania
kodowania i robotyki)

Zobacz więcej:

Zobacz, jak najlepiej wykorzystać środki z programu:

www.mac.pl/produkty/fly-sky

www.mac.pl/aktywnatablica

Szkoły podstawowe z SPE:
• pomoce dydaktyczne dla
uczniów niewidomych
• komputery stacjonarne
lub laptopy
• pomoce dydaktyczne
lub narzędzia do terapii
• specjalistyczne
oprogramowanie do pomocy
dydaktycznych lub narzędzi
do terapii

Specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze:
• drukarki brajlowskie
• drukarki druku wypukłego
• drukarki 3D

Narzędzia wizualne i służące do rysowania

Wykreuj efektowne animowane prezentacje i wzbogać
je filmami i modelami 3D. Nasze wizualne narzędzia do
rysowania mają intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki
czemu nawet najmłodsze dziecko bez kłopotu radzi sobie
z rysowaniem, zaś wbudowana linijka, kątomierz i cyrkiel
ułatwią kreślenie precyzyjnych figur geometrycznych.

Wyobraź to sobie!
Jest to oprogramowanie prezentacyjne do pracy
w klasie, zaprojektowane do sprzętów interaktywnych (tablice, monitory, laptopy). Nauczyciele
i uczniowie mogą tworzyć swoje prezentacje i wzbogacać je dostępnymi w mediatece interaktywnymi
plikami 3D, filmami edukacyjnymi, zdjęciami, gotowymi zadaniami lub własnymi plikami. mozaBook to
bogactwo zasobów nauczania: aplikacje tematyczne,
gry i modele 3D, obejmujące wszystkie przedmioty –
od zerówki po klasy maturalne, przykuwające uwagę
uczniów i ułatwiające zrozumienie treści nauczania.

Interaktywne modele 3D
licencja 1 rok

Wzbogać swoje prezentacje o dostępne w mozaBook publikacje dzięki unikalnej mediatece zawierającej ponad 1800 animowanych modeli 3D. Dołącz model 3D zgodny z tematyką prezentacji. Gdy go otworzysz na tablicy interaktywnej lub monitorze, roztoczysz przed uczniami nowe horyzonty nauczania.

Indeks: 800601

Cena: 929 zł

KLASYKA + NOWOCZESNOŚĆ
= INTERAKTYWNY MAC PODRĘCZNIK
W OPROGRAMOWANIU MOZABOOK

BRUTTO

licencja 2 lata

Indeks: 800602

Cena: 1 749 zł
BRUTTO

licencja 3 lata

Indeks: 800603

Cena: 2 399 zł
BRUTTO

Każda zakupiona licencja
umożliwia zainstalowanie
oprogramowania mozaBook
na dwóch komputerach.

Wypróbuj
oprogramowanie www.mac.pl/produkty/
mozaBook
oprogramowanie-mozabook
przez 1 miesiąc
za darmo

▶ Wyczaruj interaktywne lekcje
z plików PDF
▶ Pracuj z mozaBook na dowolnym
typie tablic interaktywnych
▶ Twórz animowane prezentacje i zadania
▶ Oprogramowanie i pomoc w języku polskim
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O szczegóły Akcji
Specjalnej zapytaj
swojego Konsultanta
Oświatowego

PROGRAMY EDUKACYJNE

PROGRAMY EDUKACYJNE

OPROGRAMOWANIE
MOZABOOK

Dostosowane do
pracy z dziećmi z SPE

TALENT – to słowo, które brzmi i pisze się tak samo w kilkudziesięciu językach świata.
Nie oznacza wyłącznie nadprzeciętnych zdolności. Dla nas jest to coś, co przy odpowiedniej stymulacji i pracy przychodzi
z łatwością i pomaga w osiągnięciu w życiu sukcesu, bez względu na początkową diagnozę.
Seria mTalent to produkty wspomagające współczesnego terapeutę i nauczyciela w pracy oraz przybliżające dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi do ostatecznego celu: sukcesu. Dlatego w logo serii zdecydowaliśmy się
na postać dziecka, które sięga gwiazd.

▶ Bezpłatna aktualizacja oraz wsparcie
techniczne producenta

Bezpłatne wersje demonstracyjne
programów na:

PROGRAMY EDUKACYJNE

PROGRAMY EDUKACYJNE

SERIA
mTALENT

▶ Licencje bezterminowe

www.mac.pl/mtalent

Pracuj z mTalent również na odległość! Niezależnie od okoliczności możesz kontynuować pracę z programami mTalent na
dowolnym urządzeniu. Czy wiesz, że mTalent to jedyne na polskim rynku programy wspierające terapię, które pozwalają
na pracę zdalną bez korzystania z zewnętrznego oprogramowania? Takie podejście gwarantuje całkowite bezpieczeństwo
danych osobowych pacjentów i terapeutów oraz przebiegu zdalnej terapii.

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności
językowej. Ponad 3400 ćwiczeń interaktywnych
i 800 kart pracy.

Zestaw ponad 600 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne,
przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności
w tym zakresie i dzieci z dyskalkulią.

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej. Ponad 1000 ćwiczeń
interaktywnych oraz setki kart pracy do wydruku.

Zajęcia
logopedyczne 1

Matematyka.
Dyskalkulia

Trudności
w pisaniu

Indeks: 717101

Cena: 1 590 zł
BRUTTO

Zajęcia
logopedyczne 2

Indeks: 717102

Indeks: 717105

Zestaw 1000 interaktywnych ćwiczeń, kształcących świadomość ortograficzną i poprawną
pisownię.

Ortografia

Indeks: 721290

Cena: 1 890 zł

Cena: 1 350 zł

Cena: 1 350 zł

BRUTTO

BRUTTO

BRUTTO

Indeks: 721289

Cena: 1 590 zł
BRUTTO
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Dostosowane do
pracy z dziećmi z SPE

Zestaw ponad 600 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspierający
koncentrację uwagi opartej na analizatorze wzrokowym.

Percepcja
wzrokowa

www.mac.pl/mtalent

Pakiet dwóch programów (Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna + Mowa w kontekście społecznym), zawierający interaktywne ćwiczenia do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem
mowy o typie afazji i innymi problemami komunikacyjnymi, wynikającymi z zespołów genetycznych.

Indeks: 717103

Autyzm

Cena: 1 950 zł

Indeks: 729798

Cena: 1 950 zł

BRUTTO

BRUTTO

Każda z części zestawu zawiera ponad 500 multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, opartych na zbiorze sylab otwartych
dla dzieci w wieku 3+, GRATIS: poradnik metodyczny, karty pracy do wydruku (ponad 100), zestaw kart pt. „Stolikowa gra sylabowa”. Program na 3 stanowiska online + 6 offline.

Zestaw ponad 600 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej
na analizatorze słuchowym.

Bogaty zestaw 500 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających usprawnianie i rozwój wyższych funkcji
słuchowych, a także rozwój uwagi i pamięci opartej
na analizatorze słuchowym dzieci w wieku 5+.

Czytanie
SY-LA-BA-MI 1 Indeks: 730281

Percepcja
słuchowa 1

Percepcja
słuchowa 2

Cena: 790 zł
BRUTTO
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Czytanie
SY-LA-BA-MI 2 Indeks: 730282

Cena: 790 zł
BRUTTO

Indeks: 717104

Indeks: 729799

Cena: 1 950 zł

Cena: 1 950 zł

BRUTTO

BRUTTO
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PROGRAMY EDUKACYJNE

PROGRAMY EDUKACYJNE

SERIA
mTALENT

Bezpłatne wersje demonstracyjne
programów na:

@ktywuj
się na nowe
technologie
prawie 35 000
użytkowników

Artykuły
dydaktyczne

Filmy
szkoleniowe

Testy
produktów
Anna Michniuk

Lider projektu

@ktywni

Scenar

iusze

Konkursy

Anna Albrecht
@kt

Lider projektu

Roman Lorens

Ambasador projektu @ktywni

ywni

Bartosz Chyś
@kt

Lider projektu

ywni

@ktywni

– podążaj odważnie
za nowoczesną edukacją

Dowiedz się więcej na:

www.mac.pl/aktywni

Dołącz do naszej
społeczności
na Facebooku
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Pełną ofertę
produktową
znajdziesz na
www.mac.pl
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○ obsługa projektów finansowych dla placówek
○ usługi montażowe i szkoleniowe
○ oferta stworzona w oparciu o potrzeby uczniów
i komfort pracy nauczycieli

indeks 882964

Grupa MAC S.A.
ul. Witosa 76, 25-561 Kielce
kontakt@mac.pl
41 366 55 55
www.mac.pl
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