
Kod zestawu: PeJPe001

Wartość  zestawu: 13 890,00

Lp. Nazwa towaru
Cena jedn. 

brutto
Opis produktu Zdjęcie
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 Drukarka 3d 
MakerBot 
SKETCH + 

filament 5kg

6 900,00

Drukarka 3D MakerBot SKETCH – pakiet edukacyjny Laboratorium Przyszłości. 
Biodegradowalny filament PLA – 5 kg, dwa stoły robocze, dedykowany zestaw 
narzędzi i akcesoriów. Baza modeli 3D – gotowe modele 3D dedykowane dla 
szkół, podzielone kategoriami według przedmiotów oraz dostęp do ogromnej 
bazy modeli 3D 
MakerBot Thingiverse: https://www.thingiverse.com/education.             Dostęp 
do platformy edukacyjnej, autorskiego podręcznika i kursu Druk 3D w klasie. 
Dostęp do platformy szkoleniowej Szkolenia druk 3D. Dostęp do platformy 
MakerBot Cloud™. Bezpośrednia integracja platformy projektowej TinkerCAD z 
drukarkami 3D MakerBot. Szkolenie startowe dla nauczycieli oraz webinary 
konsultacyjne. Dedykowane, bardzo intuicyjne oprogramowanie MakerBot 
(kompatybilny z drukarką slicer z dostępem do podglądu wydruków). Aplikacja 
MakerBot Connect na urządzenia mobilne . Wsparcie techniczne świadczone 
telefonicznie i mailowo przez okres 5 lat
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Zestaw 
Startowy 

Arduino UNO 
XXL (duży z 

walizką)

290,00

Ogromny zestaw arduino idealny na rozpoczęcie przygody z elektroniką. Skład 
zestawu:
1. moduł Arduino UNO R3 klon - 1 szt.  2. moduł joysticka - 1 szt.
3. sterownik silnika krokowego - 1 szt.  4. moduł dźwięku - 1 szt.
5. serwomechanizm SG90 9g - 1 szt.
6. LED: 10x czerwona, 10x zielona, 10x żółty- 30 szt.
7. USB przewód- 1 szt.  8. moduł klawiatury - 1 szt.
9. silnik krokowy 28BYJ - 1 szt.
10. pilot podczerwieni IR - 1 szt.
11. buzzer aktywny - 1 szt.
12. buzzer pasywny - 1 szt.
13. rezystory (4 wartości x 10szt - 10K, 1K, 330Ohm, 220Ohm) - 40 szt.
14. LCD 2, 16 z konwerterem I2C - 1 szt.
15. moduł czasu rzeczywistego- 1 szt.  16. przekaźnik 1-kanałowy - 1 szt.
17. 10K potencjometr - 1 szt.
18. czujnik przechyłowy SW-520D - 2 szt.
19. czujnik ognia - 1 szt.
20. czujnik poziomu wody - 1 szt.
21. płytka stykowa 830 pól - 1 szt.
22. fotorezystory- 3 szt.
23. odbiornik podczerwieni SV1838 - 1 szt.
24. moduł RFiD z kartą i brelokiem - 1 szt.
25. higrometr DHT11 - 1 szt.
26. zworki połączeniowe - M-M - 35 szt.
27. 4 znakowy wyświetlacz siedmio-segmentowy - 1 szt.
28. 1 znakowy wyświetlacz siedmio-segmentowy - 1 szt.
29. przyciski - switch - 4 szt.
30. nasadki na przyciski - 4 szt.
31. 74HC595 - 1 szt.
32. dioda LED RGB - 1 szt.
33. przewody żeńsko - męskie - 20 szt.
34. MATRIX TUBE LED 8x8 - 1 szt.
35. przewód DC do baterii 9V - 1 szt.
36. czujnik temperatury LM35 - 1 szt.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

PAKIET PODSTAWOWY
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Aparat SONY 

DSC-HX60
1 240,00

Aparat SONY DSC-HX60B Obrazy o wysokiej rozdzielczości z 20,4-
megapikselowego przetwornika CMOS Exmor R™ Niezwykle szybki procesor 
obrazu BIONZ X: wysoka jakość, duża szczegółowość oraz naturalny wygląd 
fotografii i filmów Full HD. Wbudowane Wi-Fi pozwala na bezpośrednie 
przekazywanie zdjęć i filmów do urządzeń mobilnych lub komputerów. Aparat 
umożliwia rejestrowanie filmów w rozdzielczości FullHD(1080). Dzięki 
technologii NFC podłączanie współpracujących z nią smartfonów i tabletów z 
systemem Android nie wymaga żadnych skomplikowanych ustawień, wystarczy 
po prostu przyłożyć jedno urządzenie do drugiego a urządzenia z parują się 
samodzielnie! 3 calowy ekran LCD ułatwiający podgląd wykonywanego zdjęcia, 
nagrywanie filmu oraz poruszanie się po menu aparatu.
Wielkość matrycy  1/2,3
Rodzaj przetwornika CMOS Exmor R 1/2,3"
Rozdzielczość 20,4 Mpix
Zbliżenie optyczne 30 x
Zbliżenie cyfrowe 4 x
Ogniskowa (dla 35 mm) 24 - 720 mm
Jasność f/3.5-6.3
Ustawianie ostrości od 5 cm
Stabilizator obrazu optyczny
Menu w języku polskim
Automatyczne ustawianie ostrości
Ręczne ustawianie ostrości
Wi-Fi
Funkcje dodatkowe: możliwość podłączenia zewnetrznej lampy błyskowej, 
technologia rozpoznawania twarzy, technologia wykrywania uśmiechu, funkcja 
HDR, funkcja panoramy, tryby kreatywne i efekty artystyczne, sterowanie za 
pomocą smartfona, NFC, filmy Full HD, procesor BIONZ X
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Statyw do 
aparatu i 
kamery

50,00

Lekki statyw wykonany z aluminium, posiada poziomicę oraz niezależnie 
regulowane, czterosegmentowe nogi. Ruchoma głowica umożliwi wykonywanie 
zdjęć przy dowolnym ustawieniu aparatu czy kamery. 
Maksymalna wysokość: 112 cm
Długość po złożeniu: 34 cm
Waga: 370 g
Maksymalny udźwig: 2,5 kg
Głowica 3D (ruchoma w 3 płaszczyznach)
Funkcja odchylania o 90 stopni - umożliwia wykonywanie zdjęć w poziome i 
pionie
Uniwersalny gwint 1/4" pasuje do wszystkich kamer i aparatów
Nogi aluminiowe (4 sekcje): 17 / 14 / 11 / 8 mm
Stopki antypoślizgowe
Średnica najgrubszej sekcji i kolumny środkowej: 17 mm
Regulowanie wysokości głowicy: (0-23 cm)
Poziomica
Kolor srebrny
Futerał do przenoszenia statywu w komplecie         
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Profesjonalny 
zestaw 

studyjny 
850W

240,00

Oferowany przez nas zestaw studyjny zawiera niezbędne elementy każdego 
profesjonalnego studia fotograficznego. Jest to najlepszy zestaw, który sprawdzi 
się w każdej sytuacji. Elementy, które wchodzą w skład zestawu przeznaczone są 
do profesjonalnego studia,są to: statyw, żarówka światła stałego, oprawka oraz 
parasol odbijający. Wszystkie elementy charakteryzuje bardzo solidne 
wykonanie.                                                                                                   2x statyw 
230cm gł.16mm
2x oprawka pojedyncza
2x żarówka 85W/425W
2x parasolka odbijająca srebrna 85cm
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Mikrofon 

kierunkowy 
250,00

Kierunkowy mikrofon kardioidalny, stworzony do nagrywaniu kierunkowanego 
źródła dźwięku, jego budowa skutecznie odcina dopływ bocznych dźwięków, 
wyłapując tylko te w kierunku których zostanie skierowany. Uniwersalne 
mocowanie (gorąca stopka).
Działa z kamerami, aparatami oraz rejestratorami dźwięku.
Posiada uniwersalne złącze JACK 3.5mm.
Wysoka jakość dźwięku.
Regulacja filtra górnoprzepustowego.
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Mikroport z 
akcesoriami

650,00

Zestaw składający się z bezprzewodowego nadajnika i odbiornika
nadajnik może działać samodzielnie jako mikrofon lub możesz do niego wpiąć 
mikrofon krawatowy dołączony do zestawu,
odbiornik podłącz do komputera, telefonu, kamery, aparatu - 2 przewody 
minijack dołączone do zestawu dają pełną swobodę w zastosowaniu,
możliwości ustawienia wzmocnienia +3dB na nadajniku
obsługa aż 5 kanałów - możesz wykorzystać więcej, niż 1 zestaw jednocześnie,
diody LED wskazujące stan baterii,
możliwość instalacji na stopce aparatu,
2 osłony przeciwwietrzne - gąbka na mikrofon krawatowy i futrzak,
zasięg do 30 metrów,
idealny dla video bloggerów, tworzenia prezentacji online, wygodnych rozmów i 
nauki, nagrywania wywiadów i wiele innych,
wygodne twarde etui na cały zestaw.
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Gimbal do 
aparatu 

fotograficzneg
o i kamery

1 600,00

Gimbal G6 Max został zaprojektowany przez inżynierów FeiyuTech, z myślą o 
połączeniu jakości filmu, niskiej wagi i mobilności urządzenia.
Platforma montażowa stabilizatora pozwala na podłączenie różnych urządzeń, 
od kamer sportowych, przez telefony, po małe aparaty bezlusterkowe o masie 
nieprzekraczającej 1,2 kg. Dla ułatwienia montażu w zestawie znajdziemy 
uchwyt na telefon oraz adapter do systemu GoPro. G6 Max zapewnia pięć 
różnych trybów stabilizacji, umożliwiając dostosowanie charakterystyki pracy 
urządzenia do własnych potrzeb. Wybierz moduł panoramowania, blokady, 
śledzenia, śledzenia wieloosiowego, czy też szybkiej reakcji i obudź swoją 
kreatywność. Czas działania na baterii po jednorazowym naładowaniu wynosi 
nawet 9 godzin. Co więcej, dzięki możliwości podłączenia powerbanka nie 
będziesz już uzależniony od pojemności akumulatora i konieczności użycia 
stacjonarnej ładowarki. FeiyuTech G6 Max jest wyposażony w moduł Bluetooth, 
WiFi oraz port USB umieszczony na platformie instalacyjnej gimbala. Pozwalają 
one połączyć się z telefonem i kamerą, umożliwiając między innymi zdalne 
sterowanie ustawieniami gimbala.
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Stacja 
lutownicza 

2w1 hotair i 
grotowa WEP 

898BD z 
wentylatorem 

w kolbie - 
700W

370,00

Stacja lutownicza  posiada dwa wyświetlacze LED, na których można 
odczytać temperaturę dla gorącego powietrza i lutownicy kolbowej. Regulacja 
temperatury odbywa się za pomocą przycisków, nadmuchu za pomocą pokrętła. 
Urządzenie posiada czujnik w podstawce, dzięki  któremu po odłożeniu kolby 
stacja  studzi element grzejny,  następnie przełącza urządzenie w tryb niskiego 
poboru mocy (tzw. stan czuwania). Ta funkcja pozwala oszczędzać energie, 
wydłuża żywotność grzałki i podnosi bezpieczeństwo pracy. Stabilny i wydajny 
wydmuch powietrza zapewniany jest przez wentylator znajdujący się w kolbie. 
Wentylator napędzany jest silnikiem bezszczotkowym, zapewniającym dużo 
wyższą trwałość i niezawodność urządzenia.
Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz (sieciowe)
Moc: 700 W
Stacja jest sterowana poprzez mikrokontroler, co zapewnia wysoką stabilność 
pracy
Urządzenie posiada tryb czuwania
Zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę
Stacja posiada ergonomiczną obudowę
 LUTOWNICA HOTAIR
Regulacja temperatury gorącego powietrza od 100 °C do 480 °C
Stabilność temperatury +/-1 °C
Wyświetlacz LED
Przepływ powietrza do 120 litrów/minutę
Rozmiar głowicy wylotu gorącego powietrza 22 mm
Wydmuch powietrza zapewniany jest przez wentylator znajdujący się w kolbie
 LUTOWNICA GROTOWA
Kolba 907A
Regulacja temperatury grota od 200 °C do 480 °C
Moc: 60 W
Stabilność temperatury: +/- 1 °C
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Laptop ASUS  

15
2 300,00

Producent: Asus
System operacyjny: Windows 10 Home
Przekątna ekranu: 15.6 cali
Typ procesora AMD Ryzen 3 seria 3000
Rodzaj dysku: 256 SSD
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli
Model procesora: AMD Ryzen 3 3250U (2.6 GHz, 3.5 GHz Turbo, 4 MB Cache)
Wielkość pamięci RAM: 16 GB
Karta graficzna: Intel UHD Graphics
1 x wyjście HDMI
2 x USB 3.1
1 x USB Type C
Komunikacja: Bluetooth 5.0
Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Czytnik kart pamięci: SD
Napęd optyczny: brak
Waga 1.7 kg

Cena pakietu skalkulowana wyłącznie dla placówek oświatowych (Drukarka 3D ze stawką VAT 0%). 

 Przy zakupie wymagane jest przesłanie wypełnionego i podpisanego przez organ nadzorujący Zaświadczenia.


