
Balíček Interaktivní výuka 

 
 

128,000.00 Kč  
 
Balíček Android obsahuje 10x tablet Acer Iconia 10 s předinstalovanými výukovými 
aplikacemi (dle typu školy), nabíjecí box pro bezpečné uložení a nabíjení tabletů, interaktivní 
dotykovou obrazovku Newline TT-6518RS s integrovaným minipočítačem s OS Android, 
držák pro TV, dopravu a montáž na zeď přímo u vás ve škole a následné školení. 

10x Acer Iconia One 10 
Android™ 8.1, Quad-core Cortex A35 1.5 GHz, 2 GB DDR4L, eMMC 32 GB, 10“ dotykový IPS FHD 
1920 x 1200, WiFi, kamery 2 MP (přední) + 5 MP (zadní), baterie 6100 mAH (až 8 hodin), GPS, Bluetooth 
4.1, Accelerometer (G-sensor), micro USB 2.0, slot na SD kartu, kvalitní provedení vhodné pro MŠ, ZŠ i 
SŠ. 

Nabíjecí box 
Mobilní základna pro bezpečné uložení, hromadné nabíjení a pro snadný přesun zařízení mezi třídami. 
Zdroj a kabely pro nabíjení 10 zařízení, ochrana proti přepětí, ventilátor řízený termostatem s možností 
nastavení spínací teploty pro zabránění přehřívání včetně zvukové signalizace. Možnost rozšíření o WiFi 
přístupový bod. 

Interaktivní dotykový panel TT-6518RS s držákem na zeď 

• Typ displeje: LED 
• Velikost: 65" 
• Průmyslové využití: ANO 
• Rozlišení: 3840x2160 
• Formát: 4K UHD 
• Anti Glare povrch 



• 20 dotyků (IR rám) 
• Formát obrazu: 16:9 
• Kontrast: 4000:1 
• Repro: 15 W x2 
• 3x HDMI, 1x Display Port, 4x USB Touch 
• přední vstupy: 1x HDMI, 1x USB Touch, 2x USB Android 
• OS Android s rozšířenou funkčností, OPS PC slot 
• SW: IdeaMax, Teach Infinity, Trucast Express 
• VESA: 600 x 400 mm 
• Rozměry: 1544 x 939 x 99 mm 
• Hmotnost: 45 kg 

Android Mini PC 
Výkoný malý počítač od společnosti Newline s operačním systémem Android. 

• CPU: Rockchip RK3368 Octa Core up to 1.5GHz (Cortex-A53 64bit) 
• GPU: SGX6110; Support 4K/2K H.265/H.264 
• OS: Android Marshmallow 6.0 
• Paměť: 2GB DDR3 
• Uložiště: 16GB 
• Ostatní: Wi Fi IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11AC,4.900 GHz ~ 5.845GHz (5.0 GHz ISM Band) AO6335 

dual-band Wi-Fi,RJ-45 Ethernet Jack (10/100/1000Mbps) 
• Rozměry: 10.8x 10.8x 2.1 cm 
• Hmotnost: 0.14kg 

Instalace vyladěné školní image 
Software vhodný pro školy: malování, PDF prohlížeč, práce s dokumenty, fotografiemi a multimédii, 
internetový prohlížeč, kalkulačka a výukové aplikace dle typu školy (sada aplikací pro MŠ nebo ZŠ či 
SŠ). 

Doprava, instalace ve škole 
Dodávka do školy zahrnuje dopravu zboží do školy, zapojení PC a montáž TV na zeď. Seznámení 
pedagogů s ovládáním a možnostmi, jak vybavení ihned využívat ve výuce. 

Odborník z praxe 
Návštěva odborníka z praxe ve škole, který bude pedagogům k dispozici pro předání inspirace a zkušeností 
s využitím moderních pomůcek. Zajištění realizace povinné ukázkové hodiny, kdy budou pedagogové 
metodicky vedeni, jak využít dodané vybavení, aplikace a materiály při vzdělávání dětí. Pedagogům bude 
po celou dobu projektu poskytnuta metodická i didaktická podpora. 
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