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Tablet+2 LabeMate+

Zestaw czujników do Chemii z LabMate +
Zestaw czujników do Bilogii z LabMate +                          
Zestaw czujników do Fizyki z Labe Mate +

Zestaw czujników do Chemii z Tablet+2
Zestaw czujników do Biologii z Tablet+2                            
Zestaw czujników do Fizyki z Tablet+2

ELEKTRONICZNE LABORATORIA DO SZKOLNYCH PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH

W celu wyceny innych produktów EINSTEIN prosimy o kontakt z biurem handlowym.

Urządzenie na bazie systemu Android, wyposażone w 10 
wbudowanych czujników: UV, światła, temperatury, tętna, 
wilgotności, przyśpieszenia, dźwięku, barometr, mikrofon 
oraz GPS/lokalizacja. Dodatkowo można podłączyć cztery 
z ponad 60 dostępnych zewnętrznych czujników einstein™, 
a tablet potrafi zbierać dane nawet z 18 czujników 
jednocześnie, dzięki czemu można przeprowadzać bardzo 
rozbudowane eksperymenty. 
Dzięki standardowo zainstalowanemu oprogramowaniu 
MiLab oraz Świat einstein™ dane można analizować 
od razu, niezależnie od tego czy eksperyment odbywa 
się w klasie czy na zewnątrz. Jest co całkowicie 
samodzielne rozwiązanie, które poza spełnianiem funkcji 
zaawansowanego rejestratora danych (data loggera) jest 
też nowoczesnym, ośmiordzeniowym tabletem 8,9” ze 
slotem kart MicroSD, dwoma kamerami o rozdzielczości 
nawet 4k oraz połączeniami WiFi oraz Bluetooth.

Urządzenie stworzone dla szkół, które są wyposażone 
w komputery lub tablety. LabeMate+ posiada sześć 
wbudowanych czujników: temperatury, pulsu, ciśnienia, 
wilgotności, światła, UV. Dodatkowo mnożna podłączyć 
czterech zewnętrznych czujników, a używając einstein 
Splitter - nawet 8 z ponad 60 dostęnych! Co więcej, 
LabMate+ jest przygotowany do analizowania danych 
ze wszystkich 14 czujników jednocześnie. To wszystko 
pozwala na przeprowadzanie naprawdę rozbudowanych 
eksperymentów wykorzystujących wiele różnych czujników 
posiadając tylko jeden data logger i nie martwiąc się 
o to, że zabraknie portów do podłączania czujników. 
LabMate+ zaprojektowany został do użycia z komputerem 
lub tabletem, z którymi łączyć się może poprzez gniazdo 
MicroUSB lub Bluetooth, a bateria pozwala na ponad 24 
godziny odczytu danych z czujników.

Cena brutto:

2440 zł
Cena brutto:

1399 zł

Cena brutto:

Cena brutto:

Uruchom 
wyobraźnię

Gdybyśmy tylko mogli 

rozwinąć dociekliwą naturę 

każdego dziecka w pasję 

i ciekawość...

Moglibyśmy 

zainspirować
pokolenie młodych umysłów 

do poszukiwania odpowiedzi, 

które odmienią świat.

https://abcprezentacji.pl/pic/upload/Business_Group_laboratoria_EINSTEIN_katalog.pdf
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