Fourier Education
einstein™ Learning Platform

Educação científica baseada na utilização de
tecnologia
“…O valor acrescentado da educação…
Não é a memorização de muitos factos,
mas a preparação da mente para pensar algo que não pode ser lido
num manual “
Albert Einstein, 1921

MiLABEx

einstein™Tablet+3
Tablet Android e
laboratório de ciências
tudo-em-um
+13 sensores embutidos

OU

einstein

Uma app gratuita que
recolhe, exibe e analisa
dados das experiências
(disponível em
português)

TM

Laboratórios
científicos

einstein™LabMateII
Transforma dispositivos
com ecrã num laboratório
de ciências
+8 sensores embutidos

einstein™Sensores
Mais de 60 sensores disponíveis
para recolha precisa de dados,
incluindo experiências baseadas
no método científico

MiLABEx

A nossa inigualável solução de software
Exercícios interativos crie e partilhe facilmente

Gravação das
experiências em vídeo
- ecrã dividido

Estação Meteorológica

Possibilidade de conectar
vários sensores em
simultâneo – para
experiências múltiplas

-

Ferramenta “Previsão”
Hipótese vs realidade
Ferramenta
avançada de
exploração de
dados

Capacidades disponíveis
quer Online, quer Offline
Apresentação
de dados sob
múltiplas
formas

Interface simples e
amigável, para professores
e alunos

Elevada taxa de amostragem e
de longa duração das
experiências

einstein™Tablet+3
• Tablet Android com laboratório

13

Sensores integrados:

Especificações:

Ultravioletas

Microfone

Android™ 9.0 OS

Luz

Som

processador Quad-core

Temperatura

Pressão Barométrica

Ecrã capacitivo 10.1" Zero Gap

Ritmo cardíaco

Índice de calor

Ranhura para cartão MicroSD

Humidade

Ponto de
condensação da água

Câmara x 2 (frontal e traseira)

Acelerómetro

Video

Câmara traseira de 8 MP com
flash

de ciências integrado.
• Possui 13 sensores integrados,
frequentemente utilizados na maioria
das ciências curriculares.
• Conectável a sensores externos, da
gama do catálogo einstein™
• Desenvolvido para certificações
rígidas de segurança e robustez, pode
ser usado no laboratório de ciências

GPS/Localização

Ligação a ecrãs externos
com resolução até 4K

da escola ou noutros ambientes

Wi-Fi™

escolares exigentes.

Bluetooth4™
Bateria de longa duração
Updates OTA

Compatível com mais de

60

sensores

einstein™
Recolha simultânea de dados de até

20

sensores

einstein™LabMateII

einstein™LabMate™II
Um solução ideal para espaços já equipados com
tablets ou computadores
•

Possui 8 sensores integrados frequentemente
utilizados na maioria das ciências curriculares.

• Conectável por cabo e em simultâneo a até 8 sensores
externos.
• Emparelhável a qualquer tablet, computador ou
dispositivo inteligente via Bluetooth ou porta microUSB.
• Memória interna expansível.
• Mantém a recolha e armazenamento de dados
mesmo quando está desligado do dispositivo
com ecrã.
• Ligação Bluetooth melhorada (mais fácil e rápida).
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einstein™LabMate
(LabMate não possui sensores
integrados)

Sensores integrados: Especificações:
Ritmo cardíaco

Elevada taxa de recolha
de amostras

Temperatura

Conectável a até 8 sensores externos

Humidade

Modo para operar Offline

Barómetro

Experiências no interior e no
exterior de edifícios

Ultravioletas

Reconhecimento de Auto
Sensores

Luz

Memória Interna de até 750.000
amostras

Índice de calor

Bateria de longa durabilidade

Ponto de
condensação da água

Ligação USB

60

Alcance Bluetooth (BLE) de longa
distância

Compatível com mais de

60 sensores einstein

™

Recolha simultânea de dados de até

16

sensores

Compatível com mais de
sensores einstein™

Recolha simultânea de dados de até

8

sensores

Sensores einstein™
Mais de 60 sensores diferentes, para
recolha de dados com precisão e experiências
baseadas no método científico.

Fourier

Aprendizagens interativas de
ciências

www.arealeditores.pt/equipamentos/

