Mobilní interaktivní displej
nový standard ve vzdělávání
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MultiBoard
II
Sestava pro mateřské školy
Konečná cena s předáním na klíč. Obsahuje pojízdný stojan, integrovaný počítač, instalaci, zaškolení obsluhy a balík vzdělávacích aplikací
DIGITÁLNÍ ŠKOLIČKA (psaní, kreslení, logopedie, abeceda, čísla, auta,
dopravní značky, hodiny, vlajky, zvířata, barvy, činnosti, povolání, anglická slovíčka). Možnost dokoupit všechny programy Barevné kamínky
s instalací zdarma.

www.multiboard.cz

úhlopříčka 140 cm pro standardní velikost třídy

109.000 Kč

včetně DPH

rozděleno do 4 částí nepřevyšujících 39.500 Kč
úhlopříčka 165 cm pro velké prostory

139.000 Kč
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včetně DPH
info@multiboard.cz

Mateřská škola
Horšovský Týn

Už byl u nás Ježíšek...
aneb hrajeme si s MultiBoardem

Krátké hodnocení interaktivního displeje MultiBoard v naší mateřské škole:
• Přes počáteční obavy paní učitelek, zda zvládnou obsluhu, máme už všechny jasno - ano a je to super!
• I přes krátkou dobu, kterou MultiBoard vlastníme, je v provozu každý den.
Někdy si jen kreslíme, někdy zdokonalujeme grafické cviky, ale hlavně si
pouštíme Barevné kamínky.
• Z nainstalovaných interaktivních výukových programů „Barevné kamínky“
jsme všechny třídy/ od nejmenších po nejstarší/ už důkladně „projeli“ Říjen.
Můžeme říci - Barevné kamínky jsou super!
• Díky důmyslně promyšlenému obsahu programu se děti nejen zabavily,
pobavily, ale také se zdokonalily ve spoustě činnostech. Hravou formou
procvičily všechny vzdělávací oblasti.
• A že by se někdo nechtěl zapojit? Tak to v žádném případě, všechny děti
měly chuť se té naší nové, velké „televize“ dotknout.
• A v neposlední řadě - další velký klad je ten, že máte vždy radu na telefonu
/p. Patera a spol./ To je pro nás velká výhoda, nebojíte se, že něco uděláte
špatně, a pokud něco nevíte, stačí jen zavolat.
• Závěr je ten, že jsme všichni moc spokojeni a pokud někdo váhá, určitě si
zařízení pořiďte. MultiBoard u vás nebude v koutě, ale v centru dění, určitě
ho plně využijete.
A. Lechnýřová, řed. MŠ
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Porovnání interaktivního displeje
s interaktivní tabulí

Mobilní interaktivní displej MultiBoard II
J
J
J
J
J

Elegantní
sestava s úzkými rámečky z leštěného hliníku je ozdobou každé třídy

+

Křišťálový obraz
LCD displej s FULL HD rozlišením zaručuje ostrý a jemný obraz čitelný
i na přímém slunci

+
+

Desetidotykový
moderní technologie podporuje současnou práci až deseti dětí najednou
Mobilní
díky pojízdnému stojanu můžete zařízení používat ve více třídách

+
All-In-One (řešení vše v jednom)
jediné, co potřebujete, je elektrická zásuvka - počítač i reproduktory jsou
integrovány v těle zařízení, nepotřebujete žádný externí notebook, dataprojektor ani propojovací kabely

+

Klasická interaktivní tabule
L

Stavební úpravy
montáž vyžaduje vrtání do zdí
a instalaci kabelových lišt

–

L
L
L
L

L

Kabely a redukce
správné zapojení kabelů pro přenos obrazu, zvuku a dotyku vyžaduje čas a trpělivost pedagoga

–

L

Dataprojektor
vyžaduje pravidelný odborný
servis, má omezenou životnost

L

–

Notebook + reproduktory
nutnost vlastního notebooku a externích
reproduktorů

–

Dataprojektor způsobuje rušivé stínění pracovní plochy

–

Tabule neumožňuje přemisťováni ani natočení

–

–

Zdroje okolního světla (slunce, zářivky) zhoršují kvalitu
promítaného obrazu
Nutnost pravidelné kalibrace pracovní plochy

–

–

Pouze standardní rozlišení obrazu s nepřesným podáním barev

L
Malé dítě nedosáhne bez stupínku do horní části pracovní plochy
L
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–

–
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