
NETBOOK
VE TŘÍDĚ,
TABLET

NA CESTÁCH
Dokonale flexibilní tablet

DO3DY W 10 EDU
poskytuje studentům mnohostranné využití

nejen při výuce přírodních věd.
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DVĚ MOŽNOSTI
VYUŽITÍ

Ať už při práci v lavici využijete režimu 
netbook nebo se vydáte mimo 

učebnu se samotným tabletem, vždy 
budete mít po ruce výborného 

pomocníka.

Netbook uděláte z tabletu pouhým 
připojením dokovací klávesnice.

NAVRŽEN TAK,
ABY VYDRŽEL

Zabudovaný systém ochrany proti 
otřesům chrání tablet při pádu. 

Displej je navíc odolný proti prachu
a polití vodou.

Oblé tvary bez ostrých hran chrání 
děti před nechtěným poraněním.

TABLET MŮŽETE
OVLÁDAT STYLUSEM

I PRSTY
10,1“ velký displej je optimalizovaný 
jak pro použití stylusu, tak pro dotyk 

prstů, a to až na deseti místech
najednou.

VŽDY ZAPNUTÝ
A ONLINE

Tablet vydrží na jedno nabítí celých
8 hodin. A jelikož znalosti neznají 
hranic, může mít interní paměť

o velikosti 32 GB.

S tabletem budete online kdykoli
a kdekoli. Využít můžete připojení 

přes WiFi i Bluetooth.

KDYKOLI
V POHYBU

Mobilita zařízení je klíčem k životního 
stylu dnešních žáků.

Právě integrované držadlo dává 
možnost s tabletem jednoduše 

manipulovat a pohodlně
ho přenášet.

DUÁLNÍ KAMERA
NEBO LUPA

Přední HD kamera a zadní full HD 
kamera umožnují studentům 

zaznamenávat video a fotografie 
dvěma různými způsoby. Získané 
materiály mohou jednoduše sdílet

s vyučujícím i se spolužáky.

Připojitelná lupa přemění tablet na 
mikroskop, a ožíví tak vaše

přírodovědná bádání.

TEPLOTNÍ SONDA
A DALŠÍ MOŽNOSTI 

MĚŘENÍ
Sondu jednoduše připojíte do audio 

zdířky a v software PASCO
SPARKvue® dodávaném jako součást 

IES® můžete experimentovat
s teplotou a dalšími podporovanými 

veličinami.
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Win 8.1, 32-bit + IES®

Intel® Atom Z 3740 D 1,33 GHz

10,1“, 1366×768 LCD TN, multidotykový (až deset dotyků najednou), kapacitní/aktivní stylus

1 Mpix přední a 5 Mpix zadní s připojitelnou lupou

2 GB DDR 3L-RS 1333

32 GB eMMC

WiFi 802.11 a/b/g/n 2×2 s WLAN

1× USB 3.0

1× USB 2.0 (na dokovací stanici)

1× kombinovaný audio jack (možnost připojení teplotní sondy)

1× mikro SD

1× mikro HDMI

teplotní sonda, gyroskop, akcelerometr, hlukoměr

proti pádu, vodě, prachu, IP41

2 článkové (8400 mAh)

680 g (bez klávesnice)

Operační systém

Procesor

Displej

Kamera

Paměť

Úložný prostor

Konektivita

Vstupy a výstupy

Senzory

Odolnost

Baterie

Hmotnost

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SOFTWARE, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TABLETU
Tablet přejímá veškeré vlastnosti systému Windows 8.1. Díky dotykovému rozhraní jeho ovládání veškerých aplikací rychlé a plynulé.

Aplikace dostupné v rámci dodávaného Intel® Education Software obsahují celou řadu nástrojů vhodných pro individualizovanou výuku
a podporujících spolupráci mezi studenty. Jedním ze základů celé sady je software PASCO SPARKvue®, jehož součástí je mimo jiné také 

mnoho hotových přírodovědných experimentů.

 Všechny tyto aplikace je možné zdarma aktualizovat na www.do3dy.cz

SPARKvue

Interaktivní prostředí
pro výuku přírodních věd

(česky)

Intel® Education
Lab Camera

Kamera s výukovými 
funkcemi včetně mikroskopu

(česky)

Intel® Education
Media Camera

Záznam, střih a tvorba
video materiálů

(česky)

ArtRage

Důmyslný nástroj pro 
reálnou digitální kresbu

(anglicky)

Intel® Education
Theft Deterrent

Nástroj umožňující chránit 
tablet proti odcizení

(anglicky)

McAfee Antivirus
Plus

Plná licence antivirového 
software na 5 let

(česky)

Intel® Classroom
Manager

Kompletní řízení
tabletové učebny

(česky)



WWW.SHARPCENTRUM.COM

PROČ TABLET DO3DY?

SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Na Bystřičce 740/26, Olomouc, 779 00

tel./fax: 585 226 090, mobil: 602 585 854

e-mail: sharpcentrum@sharpcentrum.com

Tablety do3dy jsou vyvinuty a vybaveny s ohledem na využívání ve školách. Nejedná se o klasické 
zařízení pro domácí využití, ale o výukovou pomůcku určenou pro běžnou školní práci. I proto jsou 

již v základu tablety do3dy vybaveny velkým množstním kvalitních nástrojů a předinstalovaným 
výukovým obsahem. Velký důraz je kladem na výuku přírodních věd, a tak již v základu získáváte 

nejem vlastní software, ale i mnoho profesionálně připravených experimentů.

Stačí připojit teplotní sondu a můžete začít bádat! Nebo se potřebujete studentů hromadně zeptat 
či si otestovat úroveň pochopení látky? Součástí našeho řešení může být odpovědní systém.

Přejeme mnoho nadšených a vzdělaných studentů!




