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Engagera barnen med ett interaktivt golv!

PASSAR PÅ
GOLV, VÄGG
OCH BORD

Mjukvara
ingår!
NBPK-S8

NBPK

NBPL Laptop

NETBOARD KOMPLETT MED HOVERCAM SOLO 8
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 högläsning, visa elevexempel och för att spela in film.
NBPK-S8 Komplett med dator och HoverCam Solo 8
NBPK
Komplett med dator (utan HoverCam Solo 8)

Vagn och matta ingår!

NBPL

Laptop (utan dator och HoverCam Solo 8)
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Dokumentkameror förenklar undervisingen!
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.
13 MegaPixel kamera

MJUKVARA
TILL
HOVERCAM
INGÅR!

Enkel att ta med
mellan klassrummen!

Flexibel och
smidig!

4K upplösning!

HOVERCAM SOLO 8 PLUS
Världens första “superspeed“ USB 3.0 dokumentkamera. Perfekta 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.
HC8+

HoverCam SOLO 8 PLUS

ANSLUT
DIREKT TILL
PROJEKTOR
/
SKÄRM!

Touchskärm
RS 232

HDMI

VGA

USB 3.0

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
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HoverCam U-800

Ny spännande klassrumsteknik - Interaktiv Lärarstation

TRÅDLÖS 4K
LÄRARSTAT
ION

HOVERCAM ULTRA 10
Undervisa från var du finner bäst i klassrummet med det integrerade uppladdningsbara batteriet. Skickar en trådlös 4K UHD-bild till
skärm eller projektor.
Inget WiFi eller dator krävs! Spela in film och anslut till webben för
att ladda upp trådlöst till er portal eller molnet.
En imponerande 16MP kamera och 7.1 HD multitouch-skärm gör
Ultra 10 till den mest kraftfulla dokumentkamera som någonsin har
byggts.

Batteridrift
16 MB kamera
HC8+

HoverCam SOLO 8 PLUS

7.1“ Touchskärm
Trådlös
Inspelning i 4K 30 b/s
ANTECKNA
DIREKT PÅ
SKÄRMEN

HOVERCAM ULTRA 10
Ultra 10 lärarstation, strömadapter, positioneringsmatta, komigång manual, garantikort.
HCU10
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HoverCam Ultra 10

Interaktiv Lärarstation med podium

Undervisa

Presentera

Anteckna

Spela in

Undervisa f
rån
den plats d
u
finner bäst
!

PILOT X
Pilot X är din nya interaktiva undervisningsstation som ökar studentengagemanget och
lärarnas rörlighet. Den kombinerar alla viktiga klassrumsteknologier i en bekväm, trådlös station,
så att läraren kan spendera mindre tid på tekniska utmaningar och mer tid på att göra det de älskar:
undervisa.

Ergonomisk, trådlös med uppladdningsbart batteri!
HOVERCAM PILOT X
Kraftfull tablet dator med 13.3“ multi touchskärm
Microsoft Windows 10 64-bit
Dela trådlöst i 4K
Inbyggd 13 MP dokumentkamera
Ergonomiskt utformat podium
Dubbla batterier för heldagsanvändning
Fack för inlåsning och uppladdning av tablet
HCPX
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HoverCam Pilot X

Interaktiv Lärarstation med podium
Undervisa

Presentera

Anteckna

Spela in

Pilot 3™
Trådlös HDMI och Touch

Skriv på tav
lan
utan att vän
da
ryggen mot
eleverna!

Pilot 5™
6-8 timmars batteridrift

4K dokumentkamera
Anslut iPad eller
annan extern källa

Tiltbart bord

21“ (10-touch)
interaktiv skärm

Höj och
sänkbar!

Ansluts med sladd

Uppladdningsbart batteri

Ansluts trådlöst till projektor eller skärm

HOVERCAM PILOT 3 & 5
The HoverCam Pilot 3 ™ kommer med en 21” 10-touch
skärm, kraftfull Intel Core i5/i7 dator med Windows 10.
Anslut trådlöst HDMI till skärm/projektor. 13 MP dokument
kamera etc. HoverCam Pilot 5 kommer med batteripaket.
* Pilot Podium 3TM och 5TM Plus: i7
processor 16 GB RAM & 254GB SSD

HCP3

HoverCam Pilot 3

HCP3+

HoverCam Pilot 3 Plus

HCP5

HoverCam Pilot 5

HCP5+

HoverCam Pilot 5 Plus
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Röstförstärkare och ljudutjämningssystem

EZ-M6 PORTABEL & TRÅDLÖS
Allt-i-ett-system: högtalare (50W), förstärkare, mixer och trådlös 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 Bluetooth-koppling, Mikrofon med upp till 8 timmars användningstid och med uppladdningsbart batteri. 30 m räckvid. Koppla
till befintligt ljudsystem. Använd inomhus och utomhus.
EZ-M6

EZ-M3 ULTRA PORTABEL & TRÅDLÖS
Allt-i-ett-system: Ultra portabel. Högtalare (30W), förstärkare, mixer och trådlös mikrofon. Ingen installation krävs,
863Mhz~865Mhz -bandet, Säker Bluetooth-koppling, Mikrofon
med upp till 8 timmars användningstid och med uppladdningsbart batteri. 30 m räckvid. Använd inomhus och utomhus. Vikt: 340 gram
EZ-M3

Röstförstärkare
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Röstförstärkare och ljudutjämningssystem

Upptäck världen med VR!
Kompletta VR/AR-kit för skolan
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 allti-ett-lösning som möjliggör fördjupande virtuella
utflykter som engagerar, utbildar och stimulerar
inlärning.
Från Machu Picchu till Antarktis till den Internationella rymdstationen, låt eleverna uppleva det ni
pratar om på lektionerna.

Kan det bli mer spännande?

VR/AR Kit från RedBoxVR

Google
Expeditions
Ingår!!

VR/AR Kitet är ett komplett system med ett antal studentenheter,
lärarenhet, integrerad router och enkel laddning. Välj mellan 5,
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/AR-5

RedboxVR kit Light 5 användare

RBVR/AR-8

RedboxVR kit Small 8 användare

RBVR/AR-15

RedboxVR kit Standard 15 användare

RBVR/AR-30

RedboxVR kit Large 30 användare

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 vädersäker förvaringsväska.
T360SK Inspelningskit Theta 360
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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 expeditionen.

Säker förvaring, laddning och
synkning

Studentenhet, ”Homido Grab
Viewer”

Lärarenhet, Styrenhet,
kontrollerar studentenheterna

Inbyggd router. Kräver ingen
internetanslutning.

VÄLJ BLAND MER ÄN 1000 EXPEDITIONER INOM OLIKA OMRÅDEN!
Konst och kultur

Vetenskap

Natur

Historia

www.wikona.se

Monument

Museum

Lär dig bygga en dator - på riktigt!
Uppfyller kraven i läroplanen
Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk.
Ref: Kursplan – Teknik - Centralt Innehåll - Årskurs 1-3

Kano PC Pro
Bygg din egen Windows 10 dator!
En Windows-dator för nästa generation.
Använd kraftfulla Windows-appar, såväl
som unika och kreativa Kano-appar. Lär
dig att koda steg för steg, se hur din
dator fungerar, använd din fantasi och
skapa din egen konst, spel, musik och
mer.
KANO-PC-Pro-Ed

Computer Kit

3

4

5

Skapa musik eller
dina egna spel.
Var kreativ!

Dela och låt dig
inspireras av andra kreatörer.

Få medaljer, lås
upp nya kostymer.
Var en vinnare!

Harry Potter Kano Coding Kit
Lär dig programmera med Harry Potter!
Bygg din egen trollstav och börja programmera. Genom 70+ olika utmaningar lär du dig att få saker att hända på
skärmen genom olika rörelser. Grundprincipen är enkel, programmering lär du dig
genom att göra!
KANO-HP-Ed

Harry Potter Kit

1
Sätt ihop delarna,
lär dig hur det
funkar!

2
Lär dig programmera med över
100 uppdrag.
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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. Datorn kan plockas isär och
byggas ihop flera gånger om!
KANO-CK-Ed

Computer Kit

Computer Kit Touch
Bygg din egen platta! Följ steg-för-stegmanualen 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-Ed

Computer Kit Touch

Kano Disney Frozen 2 Kit
Lär dig blockprogrammering och hur
sensorer fungerar i en värld av Frozen.
Hindra Olof från att smälta genom att
programmera en liten snöstorm. Trolla
fram ett snöpalats genom att vifta med
handen över sensorn. Upplev oändliga
Frozen äventyr.
KANO-FR-Ed

Star Wars The Force™ Coding Kit
Lär dig att programmera, skapa och tar
dig med på oändliga Star Wars äventyr.
Stegvisa instruktioner hjälper dig att
komma igång. Genom att röra handen
över sensor kan du svinga lightsabers,
levitate X-Vings, pilot starships, force
lightning, force push stormtroopers m.m.
KANO-STW-Ed

Motion Sensor Kit
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Pixel Kit

Laddskåp & vagnar med många funktioner!
PAROTEC
PAROTEC

Skydda • Förvara • Ladda • Synka • Flytta
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. Erbjuder både laddnings- och synkningsfunktion.
Mått (BxHxD): 535x350x490 mm
P-TEC-D12 Laddskåp för 12 plattor

Stapelbar!

Klarar alla
enheter

P-TEC T16/24/36/42
Ett välventilerat, robust skåp som håller era
plattor, cromebooks och laptops i säkert
förvar. Har utdagbara hyllor som gör det lätt att
hämta och sätta in enheterna. Går att låsa och
har timer för laddning. Laddas via strömadapter.
P-TEC-T16-42

Laddvagn från 16 till 42 enheter

Ultra
Kompakt!
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. Erbjuder både
laddnings- och synkningsfunktion.
P-TEC-TAB32

Laddvagn för 32 plattor

P-TEC-TAB48

Laddvagn för 48 plattor
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Laddväskor - mobila och robusta
PAROTEC
PAROTEC

Flytta dina enheter enkelt och säkert!

Nu med
USB-C!

P-TEC iNcharge & iNsync
Laddväskor för mobiler, plattor, chromebooks och
laptops! Förena säkra, robusta väskor med smidigt
förflyttande. Hjul och utdragbart handtag gör de enkla att transportera. 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 också specialanpassas efter era behov!
P-TEC-iNcharge & INsync

Laddväska från 10-30 enheter

Lätt att
flytta!

• Anpassas efter era behov
• Ladda med både öppet och stängt lock
• Hjul och utdragbart handtag
• Portabel och robust
• Låsbar
P-TEC DT-8 (USB-C)
Laddskåp för mobiler, plattor, chromebooks och
laptops upp till 14“.
P-TEC-DT-8

Laddskåp 8 enheter (USB-C)

• Supersnabb USB-C laddning
• Klarar 8 enheter (14“)
• Stapelbar
• Smart charging
Mått (BxHxD): 396x395x373 mm
Fack (BxHxD): 32x339x247,6 mm
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Nu med
USB-C!

Extremt tåliga skyddsfodral till iPads!
Shield Extreme M iPad 9.7“
Utförande Robust
Exklusivt anpassad för iPad 9.7 Gen 5 och 6 (2018)
Avancerat stötskyddsmaterial som skyddar din
iPad. Certifierad ASTM F962 barn-säkert material.
Klar, reptålig yta med UV-motstånd. Enkel åtkomst till portar och knappar. Pennhållare (stylus)
AP-SEM-IP6-9-BLK
AP-SEM-HS-IP6

Shield Extreme M Case iPad 9.7
MAX hand strap iPad 9.7

Shield Xtreme-S iPad 9.7“
Utförande Stiligt
Exklusivt anpassad för iPad 9.7 Gen 5 och 6 (2018)
Certifierad ASTM F962 barn-säkert material
Klar, reptålig yta med UV-motstånd.
Enkel åtkomst till portar och knappar
AP-SXS-IP5-9-BLK

Shield Xtreme-S Case iPad 9.7

Extreme Folio iPad 9.7“
Utförande Elegant
Exklusivt anpassad för iPad 9.7 Gen 5 och 6 (2018)
AP-EF-IP5-9-BLK

Extreme Folio iPad 9.7

Shield Etreme-X Case iPad 10.2“
Utförande Robust
Exklusivt anpassad för iPad 10.2 Gen 7(2019)
Certifierad ASTM F962 barn-säkert material
Klar, reptålig yta med UV-motstånd.
Enkel åtkomst till portar och knappar
AP-SXX-IP7-19-BLK

Extreme Shield iPad Pro 10.5, 11, 12 & iPad Air 3
Utförande Stiligt
Exklusivt anpassad för iPad Pro modellarna 10.5, 11, 12
och Air 3.
AP-ES-IPP-10-BLK

Extreme Shield iPad Pro 10.5 & Air 3

AP-ES-IPP-11-BLK

Extreme Shield iPad Pro 11

AP-ES-IPP-12-BLK

Extreme Shield iPad Pro 12
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Shield Extreme-X iPad 10.2

Skyddsfodral till Chromebooks och Laptops!
EdgeProtect & EdgeProtect Plus

Nu finns lätta, smidiga och prisvärda skal för att skydda era Chromebooks och Laptops!
EdgeProtect

EdgeProtect Plus

Skydd som monteras på ovansidan
Passar till de flesta modellar av Chromebooks och Laptops.

Skydd som monteras på både ovansida och undersida
Passar till de flesta modeller av Chromebooks och Laptops.

Kontakta os
s
för rätt
modell

Passar till:
Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo
EdgeProtect-1

EdgeProtect

Passar till:
Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo

EdgeProtect-2
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EdgeProtect Plus

iPad-hållare för alla verksamheter
Powered iPad Swivel Stand (9.7“ eller 10.2“)
iPad hållaren som förenklar kundinteraktionen.
Möjligheten att snurra den 180° gör den användarvänlig för både dig och dina kunder. Du kan
även justera vinkeln och självklart finns inbyggd
laddning.
SPEIPASSK61

Powered iPad Swivel Stand för 9.7“ & 10.2“

Powered iPad Stand (9.7“ eller 10.2“)
Stilren hållare som håller din iPad stadigt på
plats. Välj mellan landskaps- eller porträttvy genom att rotera den. Har inbyggd laddning.
SPEIPASK61

Powered iPad Stand för 9.7“ & 10.2“

Dual & Single Table Stand
Hållaren som fungerar för alla plattor. Det speciella fästet gör att du enkelt kan fästa och ta av din
platta och ställa in optimal vinkel för just dig.
Dessutom kan du fästa ytterliggare en platta på
hållaren!
89-SPEDSFSV1

iPad Dual Tablet Stand Kit

89-SPEIPAKS1

iPad Single Tablet Stand Kit

Powered iPad Wall Mount (9.7“ eller 10.2“)
Fäst din iPad på väggen! Hållaren går att rotera
90° och har inbyggd laddning. Ger dig en säker
installation som garanterar att iPaden inte laddar
ur.
SPEIPAWMK61

Powered iPad Wall Mount för 9.7“ & 10.2“
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Trådlös samarbets- och presentationslösning!
SOLSTICE POD (för mötesrum och klassrum)
Solstice tillåter obegränsat antal användare att samtidigt ansluta trådlöst till en eller flera skärmar/projektorer. Produkten
uppmuntrar också till ökat samarbete och engagerat mötesdeltagande. Solstice är känd världen över för sin driftsäkerhet och
nätverksintegration. Solstice används dagligen av tusentals
företag och universitet runt om i världen. Fungerar med PC/
MAC samt mobiler och tablets. Anslut till företagsnätverk och
trådlöst gästnätverk samtidigt. Kommer även med inbyggt
WiFi. Managera och övervaka enkelt enheterna i nätverket via
det centrala IT-stödet Dashboard. Anslut 2 skärmar samtidigt
och skapa en stor gemensam arbetsyta.
SP-8100-E3 Solstice Pod SGE Enterprise (4 samtidiga anv.)
SP-8000-E3 Solstice Pod Unlimited Enterprise (obegr. antal anv.)

Skapa krea
tiva
möten där
alla
deltar!

WIKONA AB, ARTURSVÄG 4, 439 52 ÅSA
www.wikona.se +46 705 087714 info@wikona.se
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