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Innovativa lösningar för 
skola och företag



ENGAGERA BARNEN MED ETT INTERAKTIVT GOLV!

PASSAR PÅ
 GOLV, VÄGG
OCH BORD

NETBOARD KOMPLETT MED HOVERCAM SOLO 8 PLUS

NetBoard PORTABLE är en allt-i-ett-lösning som består av en interaktiv projektor 
och en kraftfull Ultrakompakt PC (Windows 10) monterad på ett specialtillverkat 
stativ. Använd på golv, bord eller vägg. Elever och pedagoger kan skriva, räkna 
och läsa och interagera intuitivt med olika typer av utbildningsmaterial, som 
lärande spel, titta på filmer, webbsidor etc. Använd dokumentkameran för hög-
läsning, visa elevexempel och för att spela in film. 

Med NetBoard Portable kan eleverna utveckla sin motorik, sina kognitiva och 
sociala färdigheter.
NBPK-S8 Komplett med dator och HoverCam Solo 8 Plus 
NBPK Komplett med dator (utan HoverCam Solo 8 Plus) 
NBPL Laptop (utan dator och HoverCam Solo 8 Plus) 

Mjukvara 
ingår!

NBPK-S8 NBPL LaptopNBPK

Vagn och matta ingår!
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Upptäck världen med VR! 

Vad vill du utforska med klassen?

Med Google Expeditions kan du som lärare ta med 
dig eleverna på uppslukande virtuella resor. 

Google Expeditions kits från RedboxVR är en allt-
i-ett-lösning som möjliggör fördjupande virtuella 
utflykter som engagerar, utbildar och stimulerar 
inlärning.

Från Machu Picchu till Antarktis till den Internati-
onella rymdstationen, låt eleverna uppleva det ni 
pratar om på lektionerna. 

Kan det bli mer spännande? 

VR Kit från RedBoxVR

VR Kitet är ett komplett system med ett visst antal studentenhe-
ter, lärarenhet, integrerad router och enkel laddning. Välj mellan 
8, 15 eller 30 användare. Enheterna är konfigurerade med Google 
Expeditions så det är lätt att komma igång. Den medföljande 
förvaringsväskan skyddar din utrustning maximalt och ser till att 
den alltid är laddad.  Väskan har dubbla fläktar som håller enheten 
sval så att enheterna kan laddas med locket stängt. Väskan har 
hjul och ett utdragbart handtag för enkel transport.

RBVR-15 RedboxVR kit Standard 15 användare 
RBVR-30 RedboxVR kit Large 30 användare 

Google 
Expeditions 

Ingår!!

RBVR-30V RedboxVR kit Large Vagn 30 användare 
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RBVR-8 RedboxVR kit Small 8 användare 

Kompletta VR-kit för skolan 

Inspelning Kit Theta 360

Skapa egna VR expeditioner och innehåll med Google VR Tour 
Creator. Komplett kit som är perfekt för inspelning av 360° 
bilder och filmer.  
 
Kitet  kommer komplett med Rico Theta 360° kamera, stativ 
(expanderbar till 170 cm),  selfiepinne,  USB laddare och vä-
dersäker förvaringsväska.

T360SK Inspelningskit Theta 360 



Vad är Google Expeditions? 

Med hjälp av Google Expeditions kan elever utforska platser 
utan att lämna klassrummet. Expeditions gör det möjligt för 
lärare att guida sina ”utforskare” via 3D-bilder i 360° och visa 
intressanta sevärdheter under resans gång. Med hjälp av 
lärarenheten styr och guidar läraren eleverna genom expedi-
tionen.

VÄLJ BLAND MER ÄN 1000 EXPEDITIONER INOM OLIKA OMRÅDEN!

Konst och kultur Vetenskap Natur Historia Monument Museum

Säker förvaring, laddning och 
synkning

Studentenhet, ”Homido Grab 
Viewer”

Lärarenhet, Styrenhet, 
kontrollerar studentenheterna

Inbyggd router. Kräver ingen 
internetanslutning. 
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LÄR DIG BYGGA EN DATOR - PÅ RIKTIGT!

1 2
Sätt ihop delar-
na, känn hur det 

funkar!

Lär dig program-
mera med över 
100 uppdrag.

Skapa musik eller 
dina egna spel. 

Var kreativ!

Dela och låt dig in-
spireras av andra 

kreatörer.

Få medaljer, lås 
upp nya kostymer. 

Var en vinnare!  

3 4 5

Harry Potter Kano Coding Kit

Lär dig programmera med Harry Potter!
Bygg din egen trollstav och börja pro-
grammera. Genom 70+ olika utmanin-
gar lär du dig att få saker att hända på 
skärmen genom olika rörelser. Grundprin-
cipen är enkel, programmering lär du dig 
genom att göra!

KANO-HP Harry Potter Kit

Computer Kit

Har du och dina elever någonsin undrat 
hur en dator egentligen fungerar? Strunta 
i böckerna, sätt händerna i en egen och 
börja bygg istället. Genom att se, känna 
och röra får du en helt annan förståelse 
för hur de olika delarna hänger ihop och 
fungerar. När du är klar öppnas en hel 
värld av programmeringsmöjligheter! 
Datorn kan plockas isär och byggas ihop 
flera gånger om!

KANO-CK Computer Kit
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Computer Kit Touch

Bygg din egen platta! Följ steg-för-steg-
manualen som medföljer alla kiten. Lär 
dig om datorns uppbyggnad, binära 
systemet och mycket mer samtidigt som 
du bygger. När du är klar, kan du både 
öva programmering eller gå in i story 
mode och lära dig om allt från HDMI till 
ljudvågor.  

KANO-CKT Computer Kit Touch

Pixel Kit

Vad är en pixel? Och vad menas med 
att det finns tre små RGB-ljus inuti en 
LED-lampa? Med pixelkitet lär du dig mer 
om detta genom att bygga din egna lilla 
dataskärm. Koppla sedan ihop med en 
dator och börja programmera egna spel 
eller skapa häftiga animationer. 
KANO-PK Pixel Kit

Motion Sensor Kit

Vårt enklaste programmeringskit. Sätt 
ihop din egna rörelsedetektor och koppla 
till en dator. Programmera musik och 
spel som du sedan styr genom att olika 
handrörelser. Blir det för enkelt? Koppla in 
flera rörelsedetektorer och skapa ett eget 
band! 
KANO-MSK Motion Sensor Kit
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LADDSKÅP MED MÅNGA FUNKTIONER!
Skydda • Förvara • Ladda • Synka • Flytta

P-TEC-TAB48         Laddvagn för 48 plattor    

P-TEC-TAB32         Laddvagn för 32 plattor    

P-TEC TAB32/TAB48

P-TEC är vårt senaste och mest 
kompakta skåp. Klarar 32 alt. 48 
11“ plattor med USB-laddning.  
Visar laddstatus på enheterna 
även när skåpet är stängt!  
Handtag och hjul som gör den lätt 
att flytta samt dörr som går att 
låsa. Timer för laddning. Idealiskt 
när plastsbrist råder.

Mått (BxHxD): 680x1000x480 

Ultra 
Kompakt!

P-TEC T16/24/32/36/40/42

Ett välventilerat, robust skåp som håller era 
plattor, crombooks och datorer i säkert förvar. 
Har utdagbara hyllor som gör det lätt att hämta 
och sätta in enheterna. Går att låsa och har 
timer för laddning. 

Klarar alla 
enheter

P-TEC-T16-42         Laddvagn från 16 till 42 enheter 

P-TEC D12

Flexibelt och stapelbart skåp med plats för 12st plattor med fodral. 
Stapla upp till 3 skåp på varandra! Kan placeras på bord eller 
monteras på vägg. Dörren öppnas uppåt och skjuts in i enheten 
vilket gör det enkelt att komma åt enheterna och anslutningarna. 
Välventilerat och låsbart.

Mått (BxHxD): 535x350x490 mm

P-TEC-D12 Laddskåp för 12 plattor 

Stapel-
bar!

PAROTECPAROTEC
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Laddväskor - mobila och robusta

P-TEC iNsync 
 
Laddväskor för plattor, chromebooks och laptop! 
Förena säkra, robusta skåp med smidigt förflyttande.  
Hjul och utdragbart handtag gör de enkla att trans-
portera. Den inbyggda fläkten ger säker laddning 
även när väskan är stängd och låst. Väskorna finns 
för 10-30 enheter med plats för skyddsfodral. De kan 
ockås specialanpassas efter era behov!

Flytta dina enheter enkelt och säkert! 
PAROTECPAROTEC

Låsbar

 • Anpassa efter era behov
 • Ladda med både öppet och stängt lock
 • Hjul och utdragbart handtag  
 • Portabel och robust 

Lätt att 
flytta!
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Extremt tåliga skyddsfodral till iPads!

Shield Extreme M Case

Utförande Robust
Exklusivt anpassad för iPad 9.7 Gen 5 och 6 (2018)
Skyddsfodral, Extremt tåligt 
Avancerat stötskyddsmaterial som skyddar din 
iPad vid fall från upp till 2.5 meter – gång på 
gång. 
Certifierad och testad i lab (Mil-Std 810)
Certifierad ASTM F962 barn-säkert material
Klar, reptålig yta med UV-motstånd
Enkel åtkomst till portar och funktionsknappar
Pennhållare (stylus)

Tillbehör: 360 graders roterbart och löstagarbar 
handtag, Max Hand strap (säljes separat) 
AP-SEM-IP6-9-BLK Shield Extreme M Case

AP-SXS-IP5-9-BLK Shield Xtreme-S Case

Extreme Folio

Utförande Elegant
Exklusivt anpassad för iPad Gen 5 och 6 (2018)
Skyddsfodral, Extremt tåligt 
Avancerat stötskyddsmaterial som skyddar din 
iPad vid fall från upp till två meter – gång på 
gång. 
Certifierad och testad i lab (Mil-Std 810)
Certifierad ASTM F962 barn-säkert material
Klar, reptålig yta med UV-motstånd
Enkel åtkomst till portar och funktionsknappar

AP-SEM-IP6-9-BLK Extreme Folio

AP-SEM-HS-IP6 MAX hand strap

Shield Xtreme-S Case

Utförande Stiligt
Exklusivt anpassad för iPad Gen 5 och 6 (2018)
Skyddsfodral Extremt tåligt 
Avancerat stötskyddsmaterial som skyddar din 
iPad vid fall från upp till två meter – gång på 
gång. 
Certifierad och testad i lab (Mil-Std 810)
Certifierad ASTM F962 barn-säkert material
Klar, reptålig yta med UV-motstånd
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Extremt tåliga skyddsfodral till Chromebooks!

Max Work-In-Slim

Passar de flesta 11“ laptops och chromebooks
Snyggt och tunt utförande
Arbeta med datorn i fodralet
Material: 900D Polyester
Vadderat bärhandtag

MC-WNS-11-GRY Max Work-In-Slim

Shield Extreme

Utförande Robust 
Exklusivt anpassad för Acer Chrome Tab 10
Skyddsfodral, Extremt tåligt 
Avancerat stötskyddsmaterial som skyddar din iPad 
vid fall från upp till 2.5 meter – gång på gång. 
Certifierad och testad i lab (Mil-Std 810)
Certifierad ASTM F962 barn-säkert material
Klar, reptålig yta med UV-motstånd
Enkel åtkomst till portar och funktionsknappar

Tillbehör: 360 graders löstagarbar handtag
Max Hand strap (säljes separat)
AC-ES-CBT-10-BLK Shield Extreme
AP-SEM-HS-IP6 MAX hand strap



RÖSTFÖRSTÄRKARE OCH LJUDUTJÄMNINGSSYSTEM

EZ-M6 PORTABEL & TRÅDLÖS

Allt-i-ett-system: högtalare (50W), förstärkare, mixer och tråd-
lös mikrofon. Ingen installation, Röst-inspelning via SD-kort 
eller USB-minne. Ett klassrum – en högtalare, Digitalt hi-fi-ljud, 
360° graders ljudfält, 863Mhz~865Mhz -bandet, Säker Blue-
tooth-koppling, Mikrofon med upp till 8 timmars användning-
stid och med uppladdningsbart batteri. 30 m räckvid. Koppla 
till befintligt ljudsystem. Använd inomhus och utomhus.

EZ-M6 Röstförstärkare och ljudutjämningssystem 

EZ-M3 ULTRA PORTABEL & TRÅDLÖS

Allt-i-ett-system: Ultra portabel. Högtalare (30W), förstär-
kare, mixer och trådlös mikrofon. Ingen installation krävs, 
863Mhz~865Mhz -bandet, Säker Bluetooth-koppling, Mikrofon 
med upp till 8 timmars användningstid och med uppladd-
ningsbart batteri. 30 m räckvid. Använd inomhus och utom-
hus. Vikt: 340 gram

EZ-M3 Röstförstärkare 
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DOKUMENTKAMEROR SOM UNDERLÄTTAR UNDERVISNINGEN!
Visa text, bilder eller skriv och räkna direkt under kameran. 
Arbeta med elevexempel. Används tillsammans med projektor 
eller en skärm så att alla ser.
 
Spela in film innan lektion i förberedande syfte, under lektion 
för att diskutera och efter lektion i repetitionssyfte.
 
Skanna och dokumentera elevarbeten.

HC8+ HoverCam SOLO 8 PLUS 

HOVERCAM SOLO 8 PLUS

Världens första “superspeed“ USB 3.0 dokumentkamera. Per-
fekta undervisningsverktyget för synligt lärande och “flippat 
klassrum“! 13 MP, 4K upplösning, 60 b/s @ 1080P. Fungerar på 
både Mac/PC, Chrome books. Leveras med HoverCam Flex 11.

13 MegaPixel kamera

Enkel att ta med 
mellan klassrummen!

Flexibel och 
smidig!

MJUKVARA
TILL 

HOVERCAM 
INGÅR!

4K upplösning!

HOVERCAM U-800

Anslut direkt till Projektor/Skärm eller via dator. Touchskärm  
(Preview & kontroll). 8 MP upplösning, 60 b/s @ 1080P, 
HDMI,VGA eller USB 3.0 SuperSpeed. Fjärrkontroll, Zoom med 
ASR teknologi.

HCU8 HoverCam U-800 

Touchskärm

VGAHDMI USB 3.0

RS 232 

ANSLUT
DIREKT TILL 

PROJEKTOR/ 
SKÄRM!
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Framtidens klassrum - Digital kateder! 

Undervisa Presentera Anteckna Spela in

Pilot 3™

Trådlös HDMI och Touch 

21“ (10-touch) 
interaktiv skärm 

4K Solo 8 Plus 
dokumentkamera

Höj och 
sänkbar!

Anslut iPad eller 
annan extern källa

HOVERCAM PILOT 3

The HoverCam Pilot 3 ™ kommer med en 21” 10-touch 
skärm, kraftfull Intel Core i5/i7 dator med Windows 10. 
Anslut trådlöst HDMI och touch funktionen till interaktiv 
skärm/projektor. 13 MP dokument kamera etc. 

Skriv på tavlan utan att vända ryggen mot 
eleverna!

HCP3+ HoverCam Pilot 3 Plus 

HCP3 HoverCam Pilot 3 

* Pilot Podium 3TM Plus: i7 processor 
16 GB RAM & 128 GB SSD

Bordet kan tiltas

Ansluts trådlöst till projektor eller skärm
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