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Vážené dámy, vážení pánové,
nový školní rok začal, letní prázdniny jsou již dávnou minulostí, a vy i vaši studenti jste
se vrátili zpět do školy. Pravděpodobně jste někteří z vás během prázdnin anebo alespoň
v přípravném týdnu přemýšleli nad tím, jak v letošním školním roce svým studentům uděláte výuku
vašeho předmětu příjemnější a zajímavější. Jak studenty inspirovat a motivovat k tomu, aby se do
výuky fyziky, chemie či biologie těšili a rádi se jí učili, nebo se jí blíže věnovali v zájmových kroužcích
či v mimoškolní činnosti?
Tímto řešením je experimentální, výuková platforma einstein™ určena pro výuku přírodovědných
předmětů. Platforma určená k okamžitému zobrazení měření a experimentům v reálném čase
s interaktivními prvky a možností snadné analýzy naměřených výsledků. Práce s touto platformou
je jednoduchá, přesná a intuitivní. Práci s ní zvládnou i ti nejmenší školáci.
Rozhodování škol o nákupu jakéhokoliv zařízení bylo, a je vždy nejvíce ovlivněno cenou. Přesvědčte se, že jsou naše ceny skutečně
příznivé. Nechejte si od nás vypracovat cenovou nabídku anebo si vyberte balíčky se slevou již nyní. Rádi vám vypracujeme i srovnání
našich produktů s konkurenční nabídkou. Produktový ceník Vám velmi rádi zašleme na požádání. Na chvilku se zastavte a zamyslete.
Zjistíte, že investice do interaktivní výuky přírodovědných předmětů na bázi senzorového měření je investicí správnou – investicí
do budoucna.
Přejeme Vám do nového školního roku otevřenou mysl ke správným rozhodnutím.
Váš einstein™ tým

30.000,- za fyzikální, chemickou nebo biologickou
laboratoř? Je to možné!
Až do konce roku 2015 platí
akce, kterou jsme Vám představili na začátku prázdnin. Jedná
se o balíček zařízení einstein™
Tablet+ a senzorů pro výuku
fyziky, chemie a biologie. Pokud
ke každému einstein™Tablet+
objednáte 6 externích senzorů, dostanete nejen slevu 30%
na zmíněný tablet, ale i příslušenství k senzorům a na pokusy
s tlakem ZDARMA. Tablet samotný nabízí 8 integrovaných senzorů
a při dokoupením 6 externích senzorů, máte již slušně vybavenou
laboratoř, a to vše za cenu do 30.000,- Kč. Ale to zdaleka není vše.
ZDARMA ke stažení je také software, proškolení a případný
servis. Ukažte studentům na praktických pokusech, že věda
může být zábava. S platformou einstein™
>>> více
to jde snadno.

einstein™LabMate™ – levné řešení pro vaši školu
Měřící
rozhraní
einstein™
LabMate™ je ideální pro školy,
které jsou již vybaveny tablety,
notebooky či stolními počítači,
protože pracuje s nejpoužívanějšími operačními systémy
– Windows, Android a iOS.
Toto lehké a odolné zařízení je
vhodné nejen na experimenty ve třídě, ale i pro venkovní
aktivity, protože díky technologii
Bluetooth nejste omezeni délkou kabelu. Má zabudovaných 6 senzorů a lze k němu připojit další až 4 externí
senzory najednou. LabMate™ je tak skvělým pomocníkem
pro vaši fyzikální, chemickou či biologickou laboratoř.
I v tomto případě je český software a zaškolení ZDARMA.
LabMate™ si můžete předem vyzkoušet, a to po dobu jednoho
měsíce.

>>> více

Více senzorů po Vaše experimenty
Vzdělávací platforma einstein™ využívá novou generaci senzorů Fourier s vylepšenými parametry:
vyšší přesnost, větší rozsah hodnot a připojení speciálním mini-USB kabelem. Do portfolia senzorů
v září přibyly tři nové: senzor pro měření etanolu, přesnější senzor pohybu, resp. vzdálenosti (v novém
designu a se slevou 10%) a senzor pro měření rozpuštěného plynného kyslíku. V naší nabídce tak nyní
najdete téměř 60 senzorů, se kterými můžete provádět experimenty v mnoha oblastech, např. fyzika,
chemie, biologie, matematika, kvalita vody, fyziologie člověka, elektřina a magnetismus, vědy o Zemi
a ekologie. Senzor připojený k měřícímu rozhraní je automaticky rozpoznán českým softwarem.
Pak už jen stačí nastavit parametry vašeho experimentu a spustit měření. Ovládání softwaru
je jednoduché a intuitivní. Je pouze na Vás, jakou sestavu senzorů si vyberete,
>>> více
aby co nejvíce vyhovovala vašim potřebám.
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