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KATALOG PRODUKTÓW 

PODŁOGI INTERAKTYWNE iFOOT KIDS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty Aduma to najwyższej jakości rozwiązania interaktywne łączące funkcjonalność, 

wyjątkowy design i angażujące oprogramowanie. Zachwyć się nimi i wykorzystaj ich moc. 
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OPIS PRODUKTU: 

iFoot Kids to system podłogi interaktywnej, stworzony specjalnie z myślą o dzieciach. W 

skład produktu wchodzi zintegrowany system iFoot wraz z pakietem 33 aplikacji 

interaktywnych dla najmłodszych pasjonatów technologii. iFoot Kids to nie tylko radość 

płynąca zabawy, to także multimedialne wyzwania kształtujące kreatywność i wyobraźnię 

oraz ćwiczące refleks. Podczas tworzenia produktu mieliśmy na uwadze wspieranie 

zrównoważonego rozwoju psychoruchowego dzieci, co możliwe jest dzięki połączeniu treści 

edukacyjnych z wyzwaniami natury sprawnościowej. 

iFoot Kids doskonale nadaje się do przestrzeni publicznych i miejsc gdzie wymagana jest 

długotrwała, sprawna praca rozwiązania. Oparty jest w całości o najwyższej jakości 

profesjonalne rozwiąznia i komponenty. W sklad systemu wchodzi wysokiej dedykowane 

oprogramowanie iFoot Kids, wydajny komputer multimedialny, profesjonalny projektor 

(DLP lub Laser o jasności min. 8000 ansi lumenów) przystosowany do przestrzeni o 

podwyższonej jasności (galerie handlowe), a także profesjonalna, elegancja skrzynia 

montażowa. System pozwala na zdalne sterowanie i monitoring parametów funkcjonowania 

rozwiązania.  

iFoot Kids to: 

✓ najwyższej jakości, w pełni profesjonalne komponenty 

✓ 33 aplikacje interaktywne dla dzieci kształtujące kreatywność i wyobraźnie 

✓ elegancka skrzynia montażowa 

✓ możliwość zdalnego sterowania i kontroli komponentów sytemu 
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DANE TECHNICZNE: 

 

 

Komputer

Procesor: Intel i7

Pamięć: 4 GB

Dysk: 500 GB SSD

Procesor: Intel i7

Pamięć: 4 GB

Dysk: 500 GB SSD

Sensor Ruchu / Kamera
PROFESJONALNY ZESTAW 

CZUJNIKÓW RUCHU

PROFESJONALNY ZESTAW 

CZUJNIKÓW RUCHU

Skrzynia Projekcyjna
TAK

DESIGN ERGO

TAK

DESIGN ERGO

Uchwyt Montażowy TAK TAK

Router TAK TAK

Głośniki 2 x 5W 2 x 5W

Oprogramowanie

WINDOWS 10, ZESTAW 33 

APLIKACJI INTERAKTYWNYCH I 

GIER DLA DZIECI

WINDOWS 10, ZESTAW 33 

APLIKACJI INTERAKTYWNYCH I 

GIER DLA DZIECI

Sterowanie Zdalne TAK TAK

Szkolenie z obsługi TAK TAK

Podłoże projekcyjne OPCJA OPCJA

iFoot Kids

LASER

Projektor
PROJEKTOR PROFESJONALNY 

DLP 8000 ANSI LUMENÓW

PROJEKTOR PROFESJONALNY  

10 000 ANSI LUMENÓW 

LASEROWY 

Elementy
iFoot Kids

BASE
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APLIKACJE INTERAKTYWNE: 

 

Przygotowany specjalnie z myślą o 

najmłodszych pakiet 33 zróżnicowanych i 

niezwykle angażujących aplikacji łączy w sobie 

nowoczesne podejście do edukacji. Poprzez 

zabawę kolorowymi animacjami mali 

użytkownicy rozwijają kreatywność, ćwiczą 

refleks i w przyjemny sposób odkrywają świat 

geometrii, przyrody czy uczą się segregacji 

odpadów. Aplikacje powstały przy współpracy z 

psychologiem dziecięcym. 
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CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ: 

✓ Standardowo 8-12 tygodni 

 

USŁUGI DODATKOWE: 

✓ Asysta i doradztwo w procesie projektowania strefy zabaw 

✓ Instalacja i uruchomienie 

✓ Produkcja dedykowanego oprogramowania 

✓ Service Level Agreement: wsparcie serwisowe z gwarancją czasu reakcji / naprawy 

lub utrzymania ciągłości funkcjonowania 
✓ Serwis pogwarancyjny 

 

GWARANCJA I SERWIS: 

✓ Możliwość przedłużenia gwarancji nawet do 36 miesięcy 

✓ Całodobowy system rejestracji zgłoszeń serwisowych wraz z 48-godzinną gwarancją 

reakcji serwisu 

 

 


