2021-22 tanéves akció
SCIENCE

Rendeljen a megadott összegért a Stiefel termékeiből, és kérje ajándékait!

I. szint térképek esetén 140.000 Ft
egyéb taneszköz esetén 400.000 FT

Ajándék:
Bluetooth-os hangszóró
A kép csak
illusztráció!

II. szint térképek esetén 350.000 Ft
egyéb taneszköz esetén 700.000 FT

Ajándék:
25.000 Ft értékű
kávéfőző

A kép csak
illusztráció!

III. szint térképek esetén 500.000 Ft
egyéb taneszköz esetén 2.000.000 FT

Ajándék:
Samsung okostelefon

A kép csak
illusztráció!

IV. szint térképek esetén 600.000 Ft
egyéb taneszköz esetén 2.500.000 FT

www.iskolaellato.hu
www.ovibolt.hu
www.interaktiveszkozok.hu
www.legamaster.shop
www.stiefel.hu
shop.interactive.hu

Ajándék:
Bee-bot csomag:
1 robotméhecske,
5 tetszőlegesen
választható pálya

Akció érvényessége: 2021. augusztus 1. – 2022. június 30.
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Stiefel Eurocart Kft.
1141 Budapest,
Fogarasi út. 127.
1615 Budapest, Pf. 209
Tel.: (1) 415 2010
E-mail: iskola@stiefel.hu

A KORÁBBI TANÉVEK LEGKEDVELTEBB TERMÉKEI
Legamaster interaktív LCD kijelző Stiefel oktatószoftverrel
A holland Legamaster által kifejlesztett interaktív érintőképernyős kijelzők
(okostáblák) a legjobb ár/érték arányú, kifejezetten oktatási célra
kifejlesztett termékek.

Ajándék szoftverrel

Minőségi LCD-panel, tűéles kép, modern konstrukció. Rendkívül alacsony
áramfogyasztás, törés- és karcálló üveg, keskeny, strapabíró fém keret.
Hifi minőségű hang a három beépített hangszórónak köszönhetően.
Hosszú élettartam, biztos szervizháttér. Beépített Android rendszer,
beépíthető Windows számítógép. Mindez meglepően kedvező áron!
Kitűnő alternatíva lehet akár az ismeretlen kínai kijelzőkkel szemben is.
Kérjen ajánlatot vagy segítséget pályázata összeállításához!

ULTRAHD

https://shop.legavisual.hu/Interaktiv-erintokepernyok-iskolaknak

Bee-bot- és Blue-bot padlórobotok
A Bee-bot és a Blue-bot a padlórobotok két kedvelt tagja.
A Bee-bot egy egyszerű és gyermekbarát programozható
játékrobot, mely tökéletes eszköz a pedagógusoknak az
irányok tanításához. A gyerekek játszva tanulhatják meg
a programozás alapismereteit.
A Blue-bot a hátán lévő gombokon kívül, tablettel, telefonnal
vagy PC-ről is vezérelhető. Az átlátszó burkolatnak
köszönhetően megfigyelhetjük a robot utasításokra
adott reakcióit.

Igényeljen ingyenesen katalógusaink közül!
További katalógusainkat megtekintheti és letöltheti
a www.iskolaellato.hu/katalogusok-arjegyzekek
oldalon.
Katalógusainkból ingyenesen igényelhet űrlap
segítségével.

ÉVE MAGYARORSZÁGON

További információkért látogasson el weboldalunkra: Keressen minket:

www.iskolaellato.hu

iskola@stiefel.hu
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