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Ponad 20 lat temu 
w naszych głowach 
zrodził się pewien 
pomysł...
... a nawet kilka, głównie z obszaru 
wykorzystania multimediów we 
współczesnej edukacji. Po prostu 
działaliśmy.

Minęło ponad 20 lat, od kiedy Mentor 
stał się jednym z największych 
w Polsce producentów, projektantów 
i dystrybutorów rozwiązań 
multimedialnych dla szkół i biznesu. 
Dzisiaj jesteśmy liderem w ofercie 
systemów językowych i konferencyjnych, 
właścicielem marki monitorów i tablic 
interaktywnych myBoard, a także podłogi 
interaktywnej SmartFloor. Dystrybutorem 
produktów STEM, m.in. robota do nauki 
kodowania Codey Rocky. W swojej ofercie 
posiadamy kompleksowe wyposażenie 
pracowni przedmiotowych.

Ale Mentor to także idea, obszar inspiracji. 
Jako założyciel Fundacji Inspiruje.my oraz 

autor programu wsparcia dla nauczycieli 
- Mentorowe Inspiracje, prowadzimy 
certyfikowane webinaria, warsztaty, 
szkolenia, stworzyliśmy też międzyszkolną 
sieć - grupę „Zainspirowani” na 
Facebooku.

Dzisiaj cieszymy się z Państwa 
pozytywnych ocen, z opinii firmy 
profesjonalnej, kompetentnej i 
odpowiedzialnej. Cieszymy się równie 
mocno z tego, że nasi pracownicy 
doskonale rozumieją nasze intencje 
i podążają za nimi. Cieszymy się ze 
wspólnej wizji.
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PRACOWNIE  
JĘZYKOWE

Ponad 2200 realizacji  
w całym kraju!
Jako lider na polskim rynku, produkujemy nowoczesne pracownie 
językowe już od 2001 roku. W swojej ofercie posiadamy różne 
warianty: PC2, PC Pro, Practice, Advanced i Nova, ułatwiające 
dobór funkcjonalności do potrzeb użytkowników.

PRODUKT 
POLSKI

REJESTRACJA 
24 ŚCIEŻEK

8 WEJŚĆ 
/WYJŚĆ

PAKIET 
TOGETHER

DIALOG 
KAŻDY Z KAŻDYM

INTUICYJNY 
INTERFEJS
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Tak wydajnego nauczania 
języków obcych jeszcze nie było!
 ∙ głośny trening wymowy

 ∙ przełamywanie naturalnego  
oporu do rozmów

 ∙ maksymalne wykorzystanie 
czasu lekcyjnego

 ∙ zindywidualizowanie procesu 
nauczania

 ∙ koncentracja uwagi uczniów, 
mobilizacja do ćwiczeń

 ∙ wysoka skuteczność nauczania

Pracownie językowe
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PRACOWNIA ZAWIERA:
Recorder – oprogramowanie  
magnetofonu cyfrowego 1

Stanowisko uczniowskie + okablowanie 16

Słuchawki z mikrofonem 17

Głośniki do zabudowy w biurku (para) 1

Stolik ucznia 2-osobowy 8

Biurko nauczyciela z szafką 1

Jednostka sterująca z wbudowanym 
wzmacniaczem audio 1

Navigator PC2 – program do sterowania  
pracownią z komputera 1

PRACOWNIA ZAWIERA:
Recorder – oprogramowanie  
magnetofonu cyfrowego 1

Stanowisko uczniowskie + okablowanie 16

Słuchawki z mikrofonem 17

Głośniki do zabudowy w biurku (para) 1

Stolik ucznia 2-osobowy 8

Biurko nauczyciela z szafką 1

Jednostka sterująca z wbudowanym 
wzmacniaczem audio 1

Navigator Pro – program do sterowania  
pracownią z komputera 1

Podstawowy system wspomagający 
naukę języków obcych na każdym 
poziomie, intuicyjna obsługa.

Doskonały wybór pracowni łączącej 
bogatą funkcjonalność z wysoką 
jakością. Możliwość tworzenia 
dowolnych konfiguracji stanowisk 
oraz grup na zasadzie drag&drop.

ID: 8156
Zapytaj 
doradcę 
o cenę

ID: 8157
Zapytaj 
doradcę 
o cenę

Krok 1 Wybierz rodzaj pracowni
PODSTAWA JEST NAJWAŻNIEJSZA
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PRACOWNIA ZAWIERA:
Recorder – oprogramowanie  
magnetofonu cyfrowego 1

Stanowisko uczniowskie + okablowanie 16

Słuchawki z mikrofonem 17

Głośniki do zabudowy w biurku (para) 1

Stolik ucznia 2-osobowy 8

Biurko nauczyciela z szafką 1

Navigator Pro – program do sterowania  
pracownią z komputera 1

Komputerowa jednostka centralna  
all-in-one ze wzmacniaczem audio 1

OPS i3-10100, 4 GB RAM, 128 GB SSD, napęd 
DVD, Win 10 Pro, klawiatura + mysz 1

Monitor dotykowy 22'' Full HD LED 1

PRACOWNIA ZAWIERA:
Recorder – oprogramowanie  
magnetofonu cyfrowego 1

Stanowisko uczniowskie + okablowanie 16

Słuchawki z mikrofonem 17

Głośniki do zabudowy w biurku (para) 1

Stolik ucznia 2-osobowy 8

Biurko nauczyciela z szafką 1

Komputerowa jednostka centralna  
all-in-one ze wzmacniaczem audio 1

Navigator Pro – program do sterowania  
pracownią z komputera 1

OPS i3-10100, 4 GB RAM, 128 GB SSD, napęd 
DVD, Win 10 Pro, klawiatura + mysz 1

Monitor dotykowy 22'' Full HD LED 1

Rejestrator cyfrowy 24-ścieżkowy 1

Wyższy poziom funkcjonalności 
– model PC Pro z potencjałem 
komputera OPS z Wi-Fi, DVD, dającym 
komfort i efektywność pracy – mniej 
kabli to więcej swobody. Możliwość 
dystrybuowania dźwięku 
z 8 niezależnych urządzeń audio do  
8 oddzielnych grup uczniów.

Efektywna i dynamiczna nauka 
z najbardziej zaawansowaną 
pracownią na rynku: synchroniczne 
nagrywanie każdego ucznia w czasie 
rzeczywistym z maksymalnie 24 
ścieżek ułatwia trening wymowy  
i pracę z tekstem - zapisz i odtwórz 
kiedy potrzebujesz. 

ID: 8154
Zapytaj 
doradcę 
o cenę

ID: 8155
Zapytaj 
doradcę 
o cenę

NAJCZĘŚCIEJ 
WYBIERANA

W naszej ofercie znajdziesz 4 warianty, różniące się podstawową konfiguracją.  
Pamiętaj, każdy z nich możesz rozbudować o dodatki i dobrać rodzaj mebli i krzesła. 

Pracownie językowe
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KRZESŁA
Postawa to podstawa

LUX
Wygoda w wersji premium

BOX
Komfort pracy sam na sam

FALA
Ergonomia w roli głównej

Dopasuj meble i krzesła
KOMPLEKSOWE ARANŻACJE, BEZPIECZEŃSTWO  
POTWIERDZONE CERTYFIKATEM

Krok 2



PĘTLA INDUKTOFONICZNA
Umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór 
wyraźnego dźwięku poprzez cewkę 
telefoniczną (T), w którą wyposażony jest 
każdy aparat słuchowy. Pomocne narzędzie 
dla uczniów niedosłyszących, wyrównujące 
ich szanse edukacyjne. Pętla współpracuje 
z pulpitami posiadającymi wyjście audio.

UCHWYT Z REGULOWANYM 
RAMIENIEM
Uchwyt biurkowy z funkcją PIVOT 
umożliwiającą obrót ekranu o 360°.
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PAKIET "TOGETHER"
Dzięki pakietowi "Together" (bezprzewodowa 
obsługa pracowni) nauczyciel zyskuje 
swobodę poruszania się po klasie, a co za 
tym idzie - możliwość bycia bliżej uczniów, 
oceniania ich pracy na bieżąco, korygowania 
oraz pomoc w zgłębianiu wiedzy.

PULPITY UCZNIOWSKIE
Pulpity to moduły elektroniczne 
montowane w blat stolika, które 
rozszerzają funkcjonalność i podnoszą 
komfort użytkowania pracowni.

Dobieraj dodatki, 
rozszerzaj funkcjeKrok 3
JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI W TWOJEJ PRACOWNI

Pracownie językowe



Podstawa: PC Pro

Meble: Lux

Krzesła: Entelo Classic

Podstawa: Advanced

Meble: Lux

Krzesła: Entelo Classic, Student

Dodatki: Panele akustyczne

Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku

XVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
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3 kroki do Twojej  
wymarzonej pracowni!

POMAGAMY NA KAŻDYM 
ETAPIE REALIZACJI - 
ZOBACZ EFEKTY!



Podstawa: Practice

Meble: Fala

Krzesła: Entelo Classic

Podstawa: Advanced

Meble: Box

Szkoła Podstawowa w Wyczółkach

Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie
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Pracownie językowe



JAK TO DZIAŁA?
• Pracownia NOVA to moduł, 

który łączy się z wariantami: 
PC Pro, Practice lub Advanced, 
tworząc zupełnie nowy wymiar 
pracowni - dotykowej i w pełni 
interaktywnej.

• NOVA to 2 możliwości: 
możesz wybrać sam panel 
dotykowy Quest lub połączyć 
go z programem CreatOR, 
uzyskując doskonałe narzędzie 
do przeprowadzania lekcji 
z testami.

CO ZAWIERA?
• panel dotykowy Quest

• program CreatOR

• ergonomiczne słuchawki 
wokółuszne

• panele akustyczne  
z personalizowanym 
nadrukiem

• pakiet together*

• wielościeżkowy rejestrator* 

• meble ergonomiczne

*obsługujący pracownię Advanced12 www.mentorpolska.pl

Moduł NOVA

Zwiększ możliwości  
pracowni językowych

NOWOŚĆ
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PROGRAM CREATOR
Wspiera pracownię Nova  
z modułami Quest, realizując 
funkcję testów, sprawdzianów 
wiedzy czy egzaminów.

Program zawiera:
• import listy uczniów, podział  

na 2 grupy,

• do 5 wariantów odpowiedzi,

• możliwość tworzenia pytań 
w formie tekstowej i graficznej.

PANEL DOTYKOWY QUEST
Usprawnia dynamiczną komunikację 
i szybki dostęp do funkcji dzięki 
dotykowemu, multikolorowemu 
wyświetlaczowi ze wskaźnikami LED: 
zgłoszenia, podsłuchu i grupy.

Panel posiada:
• cyfrową regulację i wskaźnik 

poziomu głośności słuchawek,

• możliwość nagrywania i odsłuchu 
dźwięku z rejestratora cyfrowego,

• wskaźniki LED: zgłoszenia, 
podsłuchu i grupy.

Pracownie językowe

ID: 5623
Zapytaj 
doradcę 
o cenę
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PRACOWNIE
PRZEDMIOTOWE

SEGREGACJA  
MATERIAŁÓW

MOBILNOŚĆ

SPRAWNA  
PRACA GRUPOWA

BEZPIECZEŃSTWO 
PRACY

Kompleksowe rozwiązania 
– od „a” do „z”

Szukasz gotowych rozwiązań do biologii, chemii, geografii, fizyki 
czy informatyki? Świetnie się składa, bo w swojej ofercie posiadamy 
kompleksowe klasopracownie, a także produkty do samodzielnego 
skomponowania pracowni. Poznaj rozwiązania mobiLab.
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mobiLab Base 
– podstawa każdej  
pracowni
mobiLab Base to dedykowana oferta 
dla szkół, które szukają uniwersalnych 
rozwiązań wyposażenia pracowni 
przyrodniczej. To doskonała baza do 
pracowni przedmiotowej, która umożliwia 
nauczycielowi dostosowanie jej do 
potrzeb tematycznych, a także dowolną 
konfigurację pod konkretny przedmiot. 

Nasze mobilne laboratorium mobiLab to 
wielofunkcyjne centrum dydaktyczne do 
przeprowadzania eksperymentów z chemii, 
biologii, fizyki i geografii. To nowoczesne, 
dopasowane do potrzeb programowych 
minilaboratorium wyposażone w mobilną 
szafkę do prezentacji i przeprowadzania 
doświadczeń oraz monitor interaktywny na 
statywie jezdnym.

ID: 8301
Zapytaj 
doradcę 
o cenę

Pracownie przedmiotowe



16 www.mentorpolska.pl

CZUJNIKI POMIAROWE VERNIER
Stworzone z myślą o przeprowadzaniu 
eksperymentów na lekcji, łatwe 
w obsłudze czujniki bezprzewodowe 
dostępne samodzielnie lub w zestawach 
 – wystarczy urządzenie mobilne, by móc 
zmierzyć m.in. ciśnienie, temperaturę, 
przyspieszenie i wiele więcej.

Akcesoria do pracowni  
przedmiotowych
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ZESTAWY DO EKSPERYMENTÓW LABOLAB
Opracowane przez specjalistów pakiety dedykowane pracowniom 
przedmiotowym, w których znajdziemy akcesoria i przyrządy do 
przeprowadzenia eksperymentów, materiały cyfrowe i drukowane, scenariusze 
zajęć  oraz przewodniki tematyczne. Każdy zestaw pozwala na wielokrotne 
wykorzystanie w klasie aż do 30 uczniów!

SPRZĘT INTERAKTYWNY
Uzupełnieniem pracowni 
przedmiotowych może być monitor 
dotykowy myBoard z serii Black, 
Grey UP oraz Silver, a także 
zestaw interaktywny z tablicą 
i projektorem.

PROGRAMY MULTIMEDIALNE
W ofercie posiadamy nowoczesne 
materiały dydaktyczne: 
Multimedialne Pracownie 
Przedmiotowe,  Wirtualne 
Laboratoria Przyrodnicze, modele 
3D Corinth, bogaty zasób map od 
Meridian Prime, multimedialną 
serię do biologii Science Lab oraz 
Interaktywne Plansze Przyrodnicze.

Pracownie przedmiotowe



25
0 

cm

120 cm
Panele akustyczne z nadrukiem stanowią część 
wyposażenia wybranej pracowni z oferty firmy 
Mentor.  Produkt nie jest sprzedawany oddzielnie.
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PANELE AKUSTYCZNE  
Z PERSONALIZOWANYM 
NADRUKIEM
Spersonalizuj swoją wymarzoną 
pracownię przyrodniczą dzięki zestawowi 
paneli akustycznych z nadrukiem. 
Wykonane ze specjalnej płyty, wykazują 
wysokie właściwości wygłuszające, 
a dodatkowo pomogą uatrakcyjnić 
przestrzeń klasową. W ofercie 
personalizowane grafiki dostosowane do 
aranżacji pracowni, a także możliwość 
nadruków spersonalizowanych – nazwa 
szkoły, herb, itp.

ZESTAW MEBLI DO PRACOWNI 
PRZYRODNICZYCH TEAMS
Nowoczesne meble do pracowni 
przyrodniczych TEAMS, dzięki 
specjalnemu falistemu wykończeniu 
doskonale dopasowują się do 
ucznia, zapewniając maksymalną 
ergonomię oraz komfort użytkowania. 
Kompaktowe wzornictwo ułatwia 
konfigurację na zespoły 2-osobowe. 
Stoliki mogą być łączone do pracy 
w grupach 4-osobowych lub 
ustawione w podłużne stoły.

ID: 5314

ID: 8308
STANOWISK: 16+1

ID: 5249
STANOWISK: 20+1

ID: 8290
STANOWISK: 24+1
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Pracownia 
biologiczna

Pracownia 
Standard

Pracownia 
Premium

Pracownia 
Kompleksowa

MOBILNA SZAFKA LABORATORYJNA 
MOBILAB   

MONITOR INTERAKTYWNY myBoard Grey UP 65″ 
ze statywem

myBoard Grey UP 65″ 
ze statywem

myBoard Black 65″ 
ze statywem

ZESTAW CZUJNIKÓW 
BEZPRZEWODOWYCH VERNIER 
BIOLOGIA

Biologia Standard Biologia Premium Biologia Premium

ZESTAW DO EKSPERYMENTÓW 
LABOLAB

Struktury Roślin 
i Zwierząt

Struktury Roślin 
i Zwierząt; 
Materia i Energia 
w ekosystemach; Życie 
w Ekosystemach

Struktury Roślin 
i Zwierząt; 
Materia i Energia 
w ekosystemach; Życie 
w Ekosystemach

APLIKACJE CORINTH Biologia Człowieka

Biologia Człowieka; 
Biologia Roślin; 
Biologia Zwierząt; 
Paleontologia i Kultura

Biologia Człowieka; 
Biologia Roślin; 
Biologia Zwierząt; 
Paleontologia i Kultura

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE 
PRZEDMIOTOWE BIOLOGIA   

MULTIMEDIALNY PROGRAM 
EDUKACYJNY SCIENCE-LAB 

Science Lab 
Fascynująca anatomia 
człowieka

Science Lab 
Fascynująca anatomia 
człowieka

MULTIMEDIALNE MAPY ATLAS 
ONLINE MERIDIAN PRIME  
(LICENCJA NA 1 ROK)

  

ZESTAW MEBLI DO PRACOWNI 
PRZYRODNICZYCH TEAMS 
(16+1 STANOWISK)

  

PANELE AKUSTYCZNE 
ZE SPERSONALIZOWANYM 
NADRUKIEM

  

Pracownie przedmiotowe

ID: 8284 ID: 5245ID: 8285
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Pracownia 
Standard

Pracownia 
Premium

Pracownia 
Kompleksowa

MOBILNA SZAFKA LABORATORYJNA 
MOBILAB   

MONITOR INTERAKTYWNY myBoard Grey UP 65″ 
ze statywem

myBoard Grey UP 65″ 
ze statywem

myBoard Black 65″ 
ze statywem

ZESTAW CZUJNIKÓW BEZPRZEWODOWYCH 
VERNIER CHEMIA Chemia Standard Chemia Premium Chemia Premium

ZESTAW DO EKSPERYMENTÓW LABOLAB Struktury  
i właściwości materii

Struktury  
i właściwości materii

Struktury  
i właściwości materii

APLIKACJE CORINTH  Chemia Chemia

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE 
PRZEDMIOTOWE CHEMIA   

ZESTAW MEBLI DO PRACOWNI 
PRZYRODNICZYCH TEAMS  
(16+1 STANOWISK)

  

PANELE AKUSTYCZNE 
ZE SPERSONALIZOWANYM NADRUKIEM   

Pracownia 
chemiczna

ID: 8286 ID: 5248ID: 8287
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Pracownia 
Standard

Pracownia 
Premium

Pracownia 
Kompleksowa

MOBILNA SZAFKA LABORATORYJNA 
MOBILAB   

MONITOR INTERAKTYWNY myBoard Grey UP 65″ 
ze statywem

myBoard Grey UP 65″ 
ze statywem

myBoard Black 65″ 
ze statywem

ZESTAW CZUJNIKÓW 
BEZPRZEWODOWYCH VERNIER FIZYKA Fizyka Standard Fizyka Premium Fizyka Premium

ZESTAW DO EKSPERYMENTÓW LABOLAB Siły i oddziaływania Siły i oddziaływania; 
Energia – to działa

Siły i oddziaływania; 
Energia – to działa

APLIKACJE CORINTH Fizyka i astronomia Fizyka i astronomia Fizyka i astronomia

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE 
PRZEDMIOTOWE FIZYKA   

ZESTAW MEBLI DO PRACOWNI 
PRZYRODNICZYCH TEAMS 
(16+1 STANOWISK)

  

PANELE AKUSTYCZNE 
ZE SPERSONALIZOWANYM NADRUKIEM   

Pracownia 
fizyczna

Pracownie przedmiotowe

ID: 8282 ID: 5247ID: 8283
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Pracownia 
Standard

Pracownia 
Premium

Pracownia 
Kompleksowa

MOBILNA SZAFKA LABORATORYJNA 
MOBILAB   

MONITOR INTERAKTYWNY myBoard Grey UP 65″ 
ze statywem

myBoard Grey UP 65″ 
ze statywem

myBoard Black 65″ 
ze statywem

ZESTAW DO EKSPERYMENTÓW 
LABOLAB Ziemia i Kosmos

Pogoda i Klimat; 
Zmieniająca się Planeta 
Ziemia; Ziemia i Kosmos

Pogoda i Klimat; 
Zmieniająca się Planeta 
Ziemia; Ziemia i Kosmos

APLIKACJE CORINTH Geologia Geologia Geologia

MULTIMEDIALNE MAPY ATLAS ONLINE 
MERIDIAN PRIME  
(LICENCJA NA 1 ROK)

  

ZESTAW MEBLI DO PRACOWNI 
PRZYRODNICZYCH TEAMS  
(16+1 STANOWISK)

  

PANELE AKUSTYCZNE ZE 
SPERSONALIZOWANYM NADRUKIEM   

Pracownia 
geograficzna

ID: 8288 ID: 5246ID: 8289
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Pracownia 
informatyczna

Mały, wielki NUC
Minikomputery PC w standardzie NUC 
zapewniają bardzo cichą, bezawaryjną pracę. 
Minikomputery to spora oszczędność, zwłaszcza 
przy ograniczeniach budżetowych, związanych 
z przeprowadzaniem inwestycji w nowy sprzęt 
komputerowy.

Pracownie 
terminalowe
Z połączenia pracowni językowej, technologii 
terminalowej oraz korzyści płynących 
z wykorzystania zasobów Internetu i multimediów 
powstał system o szerokich perspektywach rozwoju 
– pracownia językowo-terminalowa. To baza do 
wprowadzenia narzędzi STEAM i korzystania 
z multimediów oraz urządzeń interaktywnych.

Pracownie przedmiotowe

Zapytaj doradcę o cenę

Zapytaj doradcę o cenę
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MONITORY 
INTERAKTYWNE  
myBoard
Od kilkunastu lat z powodzeniem rozwijamy technologie interaktywne, 
projektując monitory pod własną marką myBoard. Wysokie parametry 
użytkowe zostały już docenione przez wielu naszych Klientów, a my nadal 
poszerzamy swoją ofertę o nowe modele.

ANDROID

KOMPUTER OPS

ULTRA HD 
4K 60 HZ

SCREENSHARE

 ŻYWOTNOŚĆ 
PANELU

MYBOARD PLUS

60 Hz
4 K

50 000 h





26 www.myboard.pl

ROZDZIELCZOŚĆ 4K UHD 3840 × 2160 @60Hz

SYSTEM Android 9

PROCESOR 4 × ARM Cortex-A55

ŻYWOTNOŚĆ PANELU 50 000 h

WBUDOWANE GŁOŚNIKI 2 × 20 W

Monitor  
interaktywny 
myBoard Silver

G
W

AR
ANCJA • GWARANCJA • GWARANCJA •

5
lat*

NOWOŚĆ

9

ANDROID 9

Pozwoli uzyskać 
jeszcze lepszy 
komfort pracy dzięki 
optymalizacji oraz 
nowoczesnemu, 
zaktualizowanemu 
interfejsowi.

TECHNOLOGIA 
OCHRONY WZROKU

Redukcja niebieskiego 
światła w połączeniu 
ze zintegrowanym 
czujnikiem oświetlenia 
zapewnia wysoki 
poziom bezpieczeństwa 
wzroku.

EDYTOWALNY  
DOLNY PASEK

Tak samo jak na swoim 
telefonie, za pomocą 
metody drag&drop, 
ustaw wygodne dla 
siebie skróty do Twoich 
ulubionych aplikacji, aby 
były zawsze pod ręką.

*2 + 3 lata dodatkowej gwarancji po rejestracji

0% VAT 
DLA SZKÓŁ!

ID: 6143
SILVER 65″

ID: 6149
SILVER 75″

ID: 6144
SILVER 86″
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SILVER 75 OPS
monitor interaktywny myBoard Silver 75"

komputer myBoard OPS i3-10100 z systemem 
operacyjnym 

SILVER 86 MOBILE
2x monitor interaktywny myBoard Silver 86"

statyw mobilny do monitora interaktywnego 
86" VIS 70 PLUS

DUET SILVER 65
2x monitor interaktywny myBoard Silver 65"

DUET SILVER 75
2x monitor interaktywny myBoard Silver 75"

0% VAT DLA SZKÓŁ!

Monitory interaktywne

ID: 6886

ID: 6888

ID: 6887

ID: 6889
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NON AIR GAP

Usunięcie przestrzeni 
powietrznej pomiędzy 
hartowaną szybą a ekranem, 
zapewni użytkownikowi 
doskonały i ostry jakościowo 
obraz, a także pełne kąty 
widzenia.

RAMKA ULTRA-SLIM

Ultracienka ramka 
o szerokości zaledwie 
10 mm to maksymalne 
wykorzystanie obszaru 
roboczego.

PRECYZJA PISANIA

Technologia Non Air Gap 
w połączeniu z nowymi, 
supercienkimi pisakami 
pozwala na jeszcze 
większą precyzję pisania.

ROZDZIELCZOŚĆ 4K UHD 3840 × 2160 @60Hz

SYSTEM Android 8

RAMKA 10 mm

EKRAN Non Air Gap

WBUDOWANE GŁOŚNIKI 2 × 20 W

Monitor  
interaktywny 
myBoard Black

G
W

AR
ANCJA • GWARANCJA • GWARANCJA •

3
lata

0% VAT 
DLA SZKÓŁ!

ID: 5154
BLACK 65″

ID: 5155
BLACK 75″

ID: 5156
BLACK 86″

ID: 6150
BLACK 98″



0% VAT DLA SZKÓŁ!
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BLACK 86 OPS
monitor interaktywny myBoard Black 86″

komputer myBoard OPS i3-10100  
z systemem operacyjnym 

BLACK 98 OPS
monitor interaktywny myBoard Black 98″

komputer myBoard OPS i3-10100  
z systemem operacyjnym

DUET BLACK 65
2x monitor interaktywny myBoard Black 65″

BLACK 75 MOBILE  
BALANCE BOX
monitor interaktywny myBoard Black 75″

statyw jezdny Balance BOX 400 do monitora 
interaktywnego 

Monitory interaktywne

ID: 6890

ID: 6893

ID: 6891

ID: 6894
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DWUSTRONNY PISAK

W zestawie dwa podwójne 
pisaki magnetyczne - z cienką 
i grubą końcówką - sam 
wybierz, jakim stylem chcesz 
pisać!

RAMKA ULTRA-SLIM

Ultracienka ramka o 
szerokości zaledwie 
10 mm to maksymalne 
wykorzystanie obszaru 
roboczego.

SCREEN SHARE

Szybko i bezprzewodowo 
przedstawiaj materiały 
zgromadzone na 
zewnętrznym komputerze 
czy urządzeniu mobilnym.

ROZDZIELCZOŚĆ 4K UHD 3840 × 2160 @60Hz

SYSTEM Android 8

ŻYWOTNOŚĆ PANELU 50 000 h

PUNKTY DOTYKU 20

WBUDOWANE GŁOŚNIKI 2 × 20 W

Monitor 
interaktywny 
myBoard 
Grey UP

*2 + 3 lata dodatkowej gwarancji po rejestracji

0% VAT 
DLA SZKÓŁ!

G
W

AR
ANCJA • GWARANCJA • GWARANCJA •

5
lat*

ID: 5423
GREY UP 
65″

ID: 5424
GREY UP 
75″

ID: 5425
GREY UP 
86″
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0% VAT DLA SZKÓŁ!

GREY UP 75 OPS
monitor interaktywny myBoard GREY UP 75″

komputer myBoard OPS i3-10100  
z systemem operacyjnym

GREY UP 75 WALL
monitor interaktywny myBoard GREY UP 75″

winda Balance BOX 400 do monitora 
interaktywnego

DUET GREY UP 65
2 × monitor interaktywny myBoard GREY UP 65″

STÓŁ INTERAKTYWNY 
GREY UP 65
monitor interaktywny myBoard GREY UP 65″

statyw elektryczny kątowy RVY-800 do 
monitora interaktywnego

Monitory interaktywne

ID: 6882

ID: 6884

ID: 6883

ID: 6885
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Akcesoria 
do monitorów 

Uzupełnieniem naszej oferty monitorów 
interaktywnych myBoard jest szeroki wybór 
dedykowanych akcesoriów – jeszcze więcej  
dla komfortu użytkowania! 

KOMPUTERY OPS
Wysokiej jakości komputer OPS z procesorem 
Intel® Core™ i3/i5/i7 nowej generacji, 
dyskiem SSD oraz układem graficznym 
Intel z obrazem 4K 60 Hz. Kompatybilny z 
monitorami myBoard, stanowi rozwiązanie 
„all in one” – bez konieczności podłączania 
dodatkowego, zewnętrznego komputera.

Zapytaj 
doradcę 
o cenę



SMART  
SKIZZE PEN
Wielofunkcyjny rysik 
z rozpoznawaniem ponad 
4 tysięcy poziomów 
nacisku. Współpracujący 
z technologią Windows INK.

BE

STSELLER
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WINDA/STATYW DO MONITORA 
INTERAKTYWNEGO
BalanceBox® 400 to perfekcyjne 
rozwiązanie montażowe dla monitorów 
dotykowych. Całość to po prostu niewielkich 
rozmiarów winda naścienna, która 
umożliwia bezwysiłkową, ręczną regulację 
wysokości ekranu w pionie. Została 
zaprojektowana tak, by przy użyciu jedynie 
lekkiego nacisku zmienić położenie ekranu 
na dowolnie wybranej wysokości.

STATYW  MOBILNY  
VIS 46 PLUS
Mobilny, uniwersalny 
dwusłupowy statyw 
na podstawie jezdnej. 
Wytrzymała konstrukcja 
umożliwia instalację 
monitorów do 75 cali.

Monitory interaktywne

ID: 7905

ID: 4639 ID: 4641 ID: 4410
Winda Statyw



Teraz również w wersji eFun Pad!
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MOBILNY STATYW 
KĄTOWY
Mobilny statyw kątowy 
pozwala stworzyć 
multiinteraktywny zestaw 
z monitorem, dzięki czemu 
możemy ustawiać go  
w pionie lub poziomie - 
jako stół interaktywny. 
Obsługa statywu pilotem 
podwyższa komfort pracy 
bez konieczności ręcznego 
regulowania i stabilizacji 
systemu.

STOLIK eFUN
Interaktywny stolik dla najmłodszych to 
pomysł na doskonale angażujące i ekscytujące 
zabawy dla dzieci. Interakcje przy stoliku eFUN 
rozwijają kreatywność i umiejętność myślenia 
abstrakcyjnego. Prosty w obsłudze, nie wymaga 
kalibracji.

Re
gu

la
cj

a  
w

ys
ok

oś
ci

Regulacja położenia

*Podana cena dotyczy statywu.

ID: 5114

ID: 6024

ID: 7871



TABLICE  
INTERAKTYWNE 
myBoard

Połączenie efektywności projektorów 
i interaktywności tablic myBoard to 
idealne zestawienie, umożliwiające 
wyświetlanie obrazu z różnych źródeł, 
modyfikowanie go i zapisywanie 
zmian do pliku. W swojej ofercie 
posiadamy tablice Black, Silver, 
a także szeroki wybór akcesoriów.

10 TOUCH

PANORAMA

SUCHOŚCIERALNA
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5 LAT 
GWARANCJI

MOBILE  
SHARE

MULTI  
GESTURE

PÓŁKA INTERAKTYWNA
Łatwy sposób na wybór danego 
koloru pisaka lub gąbki bez 
konieczności uruchamiania tej funkcji 
w programie. 

ZESTAW 
NAGŁAŚNIAJĄCY  
AMP-32

Tablica interaktywna 
myBoard Silver
Tablice interaktywne Silver gwarantują komfort pracy, bogatą 
funkcjonalność i niezawodność w działaniu. Dostępne 
z powierzchnią magnetyczną: ceramiczną i lakierowaną. 
Dostosowane do pisania i projekcji.

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH 
PUNKTÓW DOTYKU 10 multi gesture

PRECYZJA POZYCJONOWANIA ± 0.5 mm

TYP POWŁOKI Suchościeralna o zwiększonej 
odporności na uszkodzenia

TECHNOLOGIA PLUG & PLAY tak

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE Półka interaktywna, głośniki, 
odbiornik WI-FI

ID: 6988

ID: 6993

ID: 7884
SILVER 95″S

ID: 7363
SILVER 84″S

ID: 8010
SILVER 101″C
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ZESTAW 
NAGŁAŚNIAJĄCY  
AMP-32

ZESTAW INTERAKTYWNY 
SILVER 84" SHORT
tablica interaktywna myBoard 84"S

głośniki myBoard sound AMP-32

projektor krótkoogniskowy XGA

uchwyt ścienny myBoard BW120S v2

ZESTAW INTERAKTYWNY 
SILVER 95" PANORAMA 
SHORT FULL HD
tablica interaktywna myBoard Silver 95

głośniki myBoard sound AMP-32

projektor krótkoogniskowy Full HD

uchwyt ścienny do projektora myBoard 
BW120S

ZESTAW INTERAKTYWNY  
SILVER 95" PANORAMA ULTRA
tablica interaktywna myBoard Silver 95

głośniki myBoard sound AMP-32

projektor ultrakrótkoogniskowy Full HD  
z uchwytem

ZESTAW INTERAKTYWNY 
SILVER 101" PANORAMA 
ULTRA FULL HD
tablica interaktywna myBoard Silver  
101"C PANORAMA 

głośniki myBoard sound AMP-32 

projektor ultrakrótkoogniskowy Full HD  
z uchwytem

uchwyt ścienny OWM3000 dedykowany do 
projektora

Tablice interaktywne

ID: 6911 ID: 7946

ID: 7590 ID: 7947



38 www.myboard.pl

myBoard Black
Seria dla wymagających. Tablice 
Black posiadają najwęższe ramki oraz 
cienką płytę. Zaletą są też boczne, 
malowane paski z przyciskami 
do najczęściej stosowanych 
funkcji. Dostępne z powierzchnią 
magnetyczną nanopolimerową.

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH 
PUNKTÓW DOTYKU 10 touch / 2 touch

PRECYZJA POZYCJONOWANIA ± 0.5 mm

TYP POWŁOKI Magnetyczna powierzchnia 
pokryta nanopolimerem

TECHNOLOGIA PLUG & PLAY tak

E-KURS

10 TOUCH

POWIERZCHNIA
ANTYREFLEKSYJNA

SOUNDBAR HD-005L PLUS
Smukła i elegancka konstrukcja ulepszonej wersji soundbar'a myBoard  
o łącznej mocy 40 W, wyposażona w różnorodne wejścia, aby móc zapewnić 
działanie głośnika z praktycznie każdym urządzeniem wysyłającym sygnał audio. 

PÓŁKA 
INTERAKTYWNA

ID: 7922
BLACK 86″ NANO

ID: 7923
BLACK 90″ NANO

ID: 7972

ID: 7927
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ZESTAW INTERAKTYWNY  
BLACK 86"
tablica interaktywna myBoard Black 86" Nano

projektor przenośny XGA

uchwyt sufitowy 43-65cm myBoard BM4365A

soundbar 2x20W

ZESTAW INTERAKTYWNY 
BLACK 86" SHORT
tablica interaktywna myBoard Black 86" Nano 

projektor krótkoogniskowy XGA

uchwyt ścienny BW120S

soundbar 2x20W

ZESTAW INTERAKTYWNY 
BLACK 90" PANORAMA SHORT 
FULL HD
tablica interaktywna myBoard Black 90" Nano

projektor krótkoogniskowy Full HD

uchwyt ścienny do projektora  
myBoard BW120S

soundbar 2×20W

ZESTAW INTERAKTYWNY  
BLACK 90" PANORAMA ULTRA 
FULL HD
tablica interaktywna myBoard Black 90" Nano

projektor ultrakrótkoogniskowy Full HD  
z uchwytem

soundbar 2×20W

Tablice interaktywne

ID: 7950 ID: 7951

ID: 7949 ID: 7948
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PLATFORMA 
myBoard PLUS
Dla wygody użytkowników monitorów myBoard, stworzyliśmy 
platformę myBoard PLUS, na której zebraliśmy wszystkie dostępne 
narzędzia i programy multimedialne. Starannie skompletowane, 
dedykowane oprogramowanie, powstało w oparciu o autorskie 
aplikacje, a także te przy współpracy z naszymi Partnerami.

Dla monitorów 
interaktywnych
Dzięki aplikacji myBoard PLUS masz pewność, jakie programy 
otrzymujesz od nas za darmo - na start. Znajdziesz ją w menu 
Aplikacje - wystarczy kliknąć w odpowiednią ikonę i gotowe.

Dla tablic interaktywnych
Z zasobów myBoard PLUS możesz korzystać również na tablicach 
interaktywnych. Wystarczy zewnętrzny komputer - laptop lub PC, 
by móc wyświetlić na ekranie zawartość wybranych aplikacji.
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MERIDIAN PRIME
Darmowy dostęp do platformy Meridian Prime, z bogatym 
zasobem map online, aż na 3 miesiące. Na start, przy zakupie 
monitorów myBoard.

GENIAL.LY
Genialna platforma online do tworzenia multimediów oraz 
interaktywnych treści edukacyjnych i nie tylko. Teraz masz 
dostęp do wersji EDU PRO aż na 3 miesiące! Dodatkowo 
dajemy 30% zniżki na zakup pełnej licencji.

myBOARD v8
Narzędzie do rozpoznawania pisma odręcznego, 
odtwarzania wideo z możliwością „pisania” na filmie, zrzutów 
wideo, szybkiego tworzenia figur geometrycznych czy 
obiektów 3D i wiele innych.

CORINTH
Ponad 1500 modeli 3D dostępnych w zaawansowanej apli-
kacji edukacyjnej. Dla wszystkich użytkowników sprzętów 
myBoard udostępniamy pełną licencję aż na 2 miesiące za 
darmo.

eMARKER
Idealne narzędzie do interakcji prezentera i uczestników 
spotkania z przedstawianym materiałem. Edytuj, nadpisuj, 
kreuj, a wszystko to w wygodnej, intuicyjnej formie.

EDUEXPERT
Seria produktów multimedialnych „Science-Lab. Fascynująca 
anatomia człowieka”, przedstawia niezwykłą pracę ludzkiego 
organizmu. Działanie i rolę zmysłów omówiono w połączeniu 
z elementami fizyki, chemii i geografii. Dostęp do licencji:  
2 miesiące.

PIXBLOCKS
Najprostsze narzędzie do nauki programowania blokowego 
oraz tekstowego Python, które pozwala na tworzenie 
zaawansowanych programów dla najmłodszych.



Mówią, że jest niezwykła…
Dlaczego? Bo to jedyna na rynku podłoga multiinteraktywna, która pozwala 
sterować obrazem za pomocą ruchu, specjalnego pisaka świetlnego i robota 
interaktywnego. Bo posiada dedykowany statyw mobilny, który pozwala swobodnie 
przenosić ją w różne miejsca, a dodatkowo jego regulacja umożliwia dostosowanie 
obrazu do dostępnej powierzchni. I wreszcie dlatego, że na start dajemy Ci  
ok. 500 kart pracy, a Ty w prosty i wygodny sposób możesz poszerzyć swój panel 
o kolejne aplikacje, dzięki wygodnej platformie motioncube.io.

42 www.mentorpolska.pl

PODŁOGA 
INTERAKTYWNA 
SMARTFLOOR

3 RODZAJE 
INTERAKCJI

MOBILNY 
STATYW

3 NIEZALEŻNE  
PLANSZE

DOSTOSOWANIE  
WIELKOŚCI OBRAZU

3 LATA 
GWARANCJI3

3
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Najmłodsi - bo mogą wyczarować 
na niej ogromne laurki, grać w piłkę 
nożną, rzucać kaczki na wodzie 
i skakać przez płotki.

Starsi, bo grają w bilard, minigolfa  
i urządzają wieczory z planszówkami  
lub grami logicznymi.

Bo wystarczy 
kawałek podłogi, 
by zmienić zwykły 
kąt w interaktywną, 
magiczną przestrzeń!

Pozwoli stworzyć 
zrównoważony 
i bezpieczny kącik 
zabaw - bez ryzyka, 
bez tłumów, z łatwą 
dezynfekcją.

1

4

Dlaczego wszyscy ją kochają?

2

3

Podłoga interaktywna



44 www.mentorpolska.pl

Podłoga interaktywna SmartFloor

3 RODZAJE INTERAKCJI pisak / ruch / robot

STEROWANIE pilot / pisak

MONTAŻ ścienny / na statywie mobilnym

KALIBRACJA automatyczna

GWARANCJA 3 lata

Chcesz zyskać dostęp do jeszcze 
większej liczby gier i zabaw 
edukacyjnych? Żaden problem! 
Dzięki aktywacji konta w sklepie 
MotionCube, zyskasz możliwość 
swobodnego przeglądania, 
filtrowania i kupowania nowych 
aplikacji edukacyjnych!

ID: 8036
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ZESTAW SMARTFLOOR MOBILE 
& CODEY ROCKY
1 × podłoga interaktywna SmartFloor

1 × statyw mobilny

1 × pakiet podstawowy: "Mali Odkrywcy", 
  "W krainie kolorów", "Rusz głową", "Kulkowo"

1 × robot Codey Rocky

1 × pakiet aplikacji „Przygody robota”

ZESTAW SMARTFLOOR 
REWALIDACJA
1 × podłoga interaktywna SmartFloor

1 × uchwyt ścienny

1 × pilot do projektora

1 × pilot do SmartFloor

3 × pisak interaktywny krótki

1 × pisak interaktywny długi

1 × worek na akcesoria

1 × instrukcja obsługi

1 × pakiet podstawowy: "Mali Odkrywcy",

  "W krainie kolorów", "Rusz głową", "Kulkowo"

1 × pakiet aplikacji do SmartFloor – Rewalidacja  
  z Happy Stones

ZESTAW SMARTFLOOR MOBILE 
AUDIO REWALIDACJA
1 × podłoga interaktywna SmartFloor

1 × mobilny statyw z głośnikami

1 × pilot do projektora

1 × pilot do SmartFloor

3 × pisak interaktywny krótki

1 × pisak interaktywny długi

1 × worek na akcesoria

1 × instrukcja obsługi

1 × pakiet podstawowy: "Mali Odkrywcy",

  "W krainie kolorów", "Rusz głową", "Kulkowo" 

1 × pakiet aplikacji do SmartFloor  
– Rewalidacja z Happy Stones

SMARTFLOOR 
PROGRAMOWANIE
1 × podłoga interaktywna SmartFloor

1 × uchwyt ścienny

2 × robot Codey Rocky

1 × pakiet podstawowy: "Mali Odkrywcy",  
"W krainie kolorów", "Rusz głową", "Kulkowo"

1 × pakiet "Robot bot"

1 × pakiet "Przygody robota"

1 × mata dwustronna Kodowanie  
+ STEM mini 110×110 cm

1 × pilot

3 × pisak krótki

1 × pisak długi

Podłoga interaktywna

ID: 5902

ID: 8335

ID: 5382

ID: 5903



STEM DLA  EDUKACJI

Klocki Neuron
Zestaw programowalnych 
elektronicznych klocków, w którym 
znajdują się podstawowe czujniki 
światła i dźwięku. W połączeniu  
z programowaniem wizualnym, 
Neuron pomoże dzieciom już 
od najmłodszych lat realizować 
pomysły i tworzyć własne 
wynalazki, łączyć klocki z Lego 
czy gotowymi modelami z tektury. 
Kompatybilne z robotem  
Codey Rocky.

Baw się  
w kodowanie  
z mBlock
Aplikacja mBlock z językiem graficznym 
opartym na Scratch 3.0 lub tekstowym 
Python, która dzięki prostocie i bogactwu 
bibliotek świetnie nadaje się zarówno dla 
początkujących, jak i zaawansowanych 
programistów już od 7 roku życia. Posiada 
unikalne i zaawansowane funkcje - otwiera 
drogę do Internetu Rzeczy ( z ang. IoT  
– Internet of Things) i sztucznej inteligencji 
(z ang. AI – artificial intelligence).

Mikrokontroler 
CyberPi 
z czujnikami  
i akcesoriami
Zestaw do nauki programowania, 
robotyki, IoT i AI, kompatybilny 
z robotami mBot2. CyberPi jest 
programowany w blokowym języku 
Scratch i tekstowym Python.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

46 www.mentorpolska.pl

ID: 6200



47Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl 

 /C
O

D
EY

R
O

C
KY

      
 /C

O
D

EY
_

R
O

C
KY

STEM dla edukacji

Dostępny  
w zestawie: 6 sztuk

Codey Rocky
Inteligentny robot do nauki programowania STEAM i Internetu 
Rzeczy dla dzieci już od 6 roku życia. Bezprzewodowo łączy 
się z tabletem i komputerem, jest kompatybilny z Lego Technic, 
Makeblock Neuron i podłogą interaktywną SmartFloor. Uroczy 
robot posiada ponad 10 programowalnych czujników w tym 
żyroskop, czujnik rozpoznawania koloru, natężenia dźwięku 
i światła. W ofercie posiadamy również dedykowane maty 
do kodowania.

10 CZUJNIKÓW

3 METODY  
KOMUNIKACJI: 
WI-FI, BLUETOOTH,  
PODCZERWIEŃ

KOMPATYBILNY
ZE SMARTFLOOR

×10

Kompatybilny  
z Lego

ID: 8030

ID: 7338



LABORATORIA  
PRZYSZŁOŚCI

Jedyna taka oferta!
A to wszystko w ramach programu Laboratoria Przyszłości - 
największego w historii wsparcia dla polskiej edukacji. Środki 
finansowe szkoły mogą przeznaczyć na zakup nowoczesnych 
narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie 
kompetencji przyszłości.

W naszej ofercie posiadamy profesjonalne zestawy 3D i AV 
w kilku wariantach wyposażenia oraz hit - szkolne studio TV.
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Druk 3D
Nowość w naszej ofercie 
– drukarki 3D Flashforge: 
Adventurer 4 oraz Creator 3.

Polecane zwłaszcza dla szkół, 
które chcą zakupić sprzęt do 
druku 3D w ramach programu 
Laboratoria Przyszłości.

Szkolne studio TV
Studio telewizyjne to w pełni specjalistyczny zestaw, który zamieni Twoje pomieszczenie 
w salę do produkcji wideo. W naszej ofercie posiadamy dwa kompleksowe zestawy składające 
się z profesjonalnych mikserów HD: w formie wygodnej walizki lub miksera zamkniętego 
w ergonomicznej obudowie. 

Dzięki kompaktowym rozmiarom, system z łatwością nadaje się do przenoszenia, 
a w przypadku zestawu z mikserem w formie walizki - również w plener, pozwalając na 
stworzenie niezapomnianych scen.

Studio telewizyjne HS-1300 posiada 
wbudowany streamer, co pozwala na 
udostępnianie swoich relacji na żywo na 
platformach takich jak YouTube czy Facebook.

Dzięki wbudowanemu gniazdu na kartę SD 
w bardzo prosty sposób zapiszemy swoje 
projekty. Wystarczy, że na panelu wybierzemy 
klawisz RECORD.

Studio posiada zaimplementowany klucz 
chromatyczny, który pozwala na zamianę 
tła o jednakowym kolorze na dowolny obraz. 
W zestawie znajdziemy również zielone 
tło o wymiarach 3m x 6m na statywie, 
umożliwiające stworzenie np. wirtualnego 
studia.

W zestawie również aparat cyfrowy, który 
pozwala nagrywać filmy w jakości 4K, 
lampy fotograficzne, softboxy i wiele innych, 
przydatnych akcesoriów.

49Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl 

0% VAT 
DLA SZKÓŁ!

Laboratoria Przyszłości
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Flashforge 
Creator 3

Flashforge 
Adventurer 4



Szkolne studio TV  
– zestawy

STUDIO TELEWIZYJNE 
SE-650
mikser SE-650  
z kartą przechwytującą

monitor 24″ Full HD

aparat cyfrowy 

softboxy na statywach

greenscreen o wymiarach  
3m×6m

odbiornik mikrofonowy

2 × mikrofon krawatowy

monitor dla prezentera  
na statywie

studyjne słuchawki dla operatora

dostawa, konfiguracja

szkolenie u klienta

STUDIO TELEWIZYJNE 
HS-1300
jednostka centralna HS-1300

aparat cyfrowy 

softboxy na statywach

greenscreen o wymiarach 3m×6m

odbiornik mikrofonowy

2 × mikrofon krawatowy

mixer audio

monitor dla prezentera na statywie

studyjne słuchawki dla operatora

dostawa, konfiguracja

szkolenie u klienta
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Drukarki 3D  
– zestawy

ZESTAW BASIC (3D)
drukarka 3D Flashforge Adventurer 4

3 kg filamentu

zestaw Kitronik BBC micro

lutownica 

ZESTAW STANDARD  (3D)
drukarka 3D Flashforge Adventurer 4

3 kg filamentu

5 × zestaw Kitronik BBC micro

Mikrokontroler CyberPi z czujnikami  
i akcesoriami (płytka stykowa prototypowa  
+ zestaw przewodów)

5 × lutownica

stacja na gorące powietrze 
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ZESTAW PREMIUM (3D)
drukarka 3D Flashforge Creator 3

3 kg filamentu

5 × mikrokontroler CyberPi z czujnikami  
i akcesoriami ( płytka stykowa 
prototypowa + zestaw przewodów)

3 × stacja na gorące powietrze  
+ lutownica (dwukanałowa) 

laptop 15,6″ FHD z procesorem Intel  
lub AMD Ryzen

Laboratoria Przyszłości
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FB/ZAINSPIROWANI

ZAINSPIRUJ SIĘ!
Lubimy inspirować. To właśnie dlatego jako Mentor 
powołaliśmy do życia kilka projektów, w których 
pokazujemy Wam, że interakcja w szkole to coś 
więcej niż monitor czy tablica. Stąd nasze działania - 
Mentorowe Inspiracje, grupa Zainspirowani  
i Fundacja Inspiruje.my. Chodźcie po więcej!

FUNDACJA INSPIRUJE.MY
powstała jako kolejny krok projektu 
„Mentorowe Inspiracje”. Realizując jej 
misję, prowadzimy działalność szkoleniową, 
badawczą i edukacyjną. Organizujemy 
szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji i firm 
prywatnych na terenie całej Polski.
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FB/ZAINSPIROWANI

124
webinary

6895
uczestników

40
profesjonalnych 
trenerów

50
warsztatów z TIK  
i programowania

ZESKANUJ QR 
I DOWIEDZ SIĘ  
WIĘCEJ

53

WARSZTATY
Warsztaty z wykorzystania 
nowych technologii i stosowania 
TIK i STEM w edukacji na wielu 
konferencjach.

WEBINARIA
Darmowe, certyfikowane 
webinaria z nowych 
technologii i TIK w edukacji.

E-KURS „Z TIK NA TAK!”
Specjalne, dedykowane 
szkolenie merytoryczne dla 
użytkowników sprzętu myBoard 
w formie materiałów wideo, 
zakończone testem oraz imiennym 
certyfikatem.

GRUPA "ZAINSPIROWANI"
Zainspirowani nowoczesną edukacją 
i wszystkim, co z nią związane. Grupa dzieli się 
doświadczeniami i materiałami z realizacji TIK 
i nie tylko. Certyfikowane webinaria, a także 
możliwość dołączenia do międzyszkolnej sieci 
współpracy - dołącz już teraz!

MENTOROWE INSPIRACJE
Mentorowe Inspiracje to nasz pierwszy 
projekt, w którym dzielimy się z Wami wiedzą 
na różne sposoby –  od warsztatów, przez 
szkolenia, po webinaria i inne działania.  
I na tym nie poprzestajemy.



• bezpieczna dla oczu technologia 3LCD bez 
efektu migotania obrazu, który występuje 
w projektorach z technologią DLP

• równe natężenie światła białego 
i kolorowego, co zapewnia doskonały 
i czytelny obraz również w jasno 
oświetlonych salach lekcyjnych 

• wyświetlane kolorowe materiały w pełni 
podkreślają treści, jakie chcesz przekazać

• ekonomiczne źródła światła (lampa 
lub laser) o żywotności nawet do 
30 000 h, pozwalające na projekcje 
przez kilkanaście lat bez ingerowania 
w projektor

• szereg możliwości komunikacji  
(złącza VGA, HDMI, USB i bezprzewodowe 
przesyłanie obrazu z komputera, 
smartfonu czy tabletu)

• czytelne obrazy widoczne z każdego 
miejsca w sali 

• gwarancja 5 lat na wszystkie projektory 
Epson z katalogu Mentor 

Najlepsze rozwiązania 
dla edukacji!

Year

W

a r r a n t

y



Epson to nr 1 wśród producentów projektorów 
na świecie od 2001 roku. Japońska technologia 
i jakość gwarantują najlepsze produkty dla 
szkół, biur, hoteli, reklamy i rozrywki.

Projektory 

EB-L200SX

Laserowy 
projektor krótkiego 
rzutu z łącznością 
bezprzewodową. 

EB-L200SW

Laserowy projektor HD 
krótkiego rzutu z łącznością 
bezprzewodową.

NOWOŚĆ!

EB-735F 

Laserowy projektor 
FHD ultrakrótkiego 
rzutu z komunikacją 
bezprzewodową.

Wizualizery

ELPDC07

Wizualizer do 
powiększania treści 
źródłowych. Łatwy 
w obsłudze i konfiguracji.

ELPDC13
Umożliwia wyświetlanie 
obrazów i obiektów  
w jakości Full HD  
na dużym ekranie.

ELPDC21
Zaawansowany 
wizualizer z zoomem 
optycznym (12x)  
i cyfrowym (10x)



Masz pytania?  
Skontaktuj się z nami!

3.

ŁUKASZ JAWORSKI 
Doradca Handlowy

+48 668 122 221 
lukasz@mentorpolska.pl

2.

GRZEGORZ PIELECH 
Doradca Handlowy

+48 608 575 257 
grzegorz@mentorpolska.pl

1.

RADOSŁAW KIMAK 
Doradca Handlowy

+48 600 001 018 
radek@mentorpolska.pl

Mentor Systemy Audiowizualne
Będargowo 29a 
72-005 Przecław

Biuro Obsługi Klienta
(91) 488 51 51 
biuro@mentorpolska.pl

Infolinia
801 00 70 70

1
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Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadkach uzasadnionych  

zmianami sytuacji rynkowej oraz innych okolicznościach rynkowych.
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