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Sphero Mini packs tons of fun into a tiny, app-enabled 
robotic ball. Drive, play games, learn to code, and more.

• iOS 10+ & Android 5.0+ compatible
• Gyroscope & Accelerometer
• Height: 42mm / Width: 42mm / 

Weight 46
• Top speed 1m/s

Packed with teeny tiny tech, Sphero Mini has a little gyroscope, 
accelerometer, and LED lights. Colorful, interchangeable shells 
are available, so you can easily switch one out to suit your 
mood. With almost an hour of play time, Sphero Mini is the next 
big thing.

USB
Charge with  the 

inculded micro USB

45 MIN PLAY TIME
Charge an hour.
Play for 45 min.

ACCESSORIES INCLUDED
Start the fun right out of 

the box

MILLIONS OF COLORS
LED Lights glow in any 

color

10M RANGE
Connect via
Bluetooth

 Světu robotických hraček vévodí už léta americké Sphero. 
 První robotická koule brzy našla své následovníky v menší mini verzi, 
 barevných variantách nebo v podobě fotbalového míče. 
 Značka Sphero více než naplňuje heslo Škola hrou. 
 Programování úkolů pro robotické hračky zábavnou formou učí své uživatele 
 analytickému myšlení a otevírá jim dveře do světa programování, zvládání úkolů 
 od těch nejjednodušších až po skutečně složité aplikace. 
 Sphero ovšem nikdy nepřestává být zejména 

 jedinečnou hračkou 
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• dálkově ovládaná hračka pomocí chytrého zařízení nebo 
výrazy v obličeji pomocí nové technologie Face Drive™

• vzdálenost propojení 10m
• možnost hraní 3 her pomocí aplikace
• možnost programování hračky přes JavaScript pomocí 

Sphero Edu aplikace
• maximální rychlost 1m/s
• gyroskop a akcelerometr
• LED světla
• průměr koule 42 mm

• inteligentní hračka ovladatelná pomocí iPhonu či iPadu - 
propojení pomocí Bluetooth

• Bluetooth Smart pro zjednodušené připojení s Vaším 
zařízením

• speciální odolná UV úprava proti poškrábání
• možnost jednoduše programovat příkazy pro robota jak 

dětmi, tak i zkušenými programátory
• děti tak okamžitě vidí svůj úspěch při vytváření příkazů
• průhledný obal Sphera Vám umožní vidět, jak zařízení 

funguje uvnitř
• vzdálenost propojení je max. 30m
• Sphero se pohybuje po podlaze, chodníku i vodě a to vše 

rychlostí 2 m/s
• jednoduché ovládání pomocí naklánění Vašeho 

smartphonu či tabletu
• díky LED diodám mění barvu, kterou si zvolíte
• koule dokáže zdolávat nespočet překážek - skáče přes 

překážky, plave ve vodě
• více než 25 aplikací pro mobilní hry

• inteligentní robotická hračka, která poskytuje nekonečné 
možnosti být kreativní a bavit se při učení

• možnost programování pomocí Sphero Edu aplikace na 
většině mobilních či stolních zařízeních

• objevujte úžasné aktivity vytvořené komunitou nebo si jen 
hrajte a jezděte

• výrazný 8x8 LED Matrix displej a pokročilé senzory nabízí 
velké množství být kreativní při programování

• displej je animovaný a zobrazuje data v reálném čase
• vytvářejte hry a učte se programovat pomocí kreslení na 

obrazovce, pomocí bloků nebo psaním JavaScript jazyka
• pokročilé senzory umožňují sledovat rychlost, zrychlení 

a směr
• orientujte se a jezděte pomocí zabudovaného kompasu
• BOLT je také vybaven infračervenou komunikací, která 

umožňuje robotu „komunikovat“ s dalšími BOLT roboty, což 
umožňuje zbrusu nové hry a pokročilé programování

• Bluetooth Smart pro zjednodušení připojení s Vaším 
zařízením

• průhledná skořápka BOLTu je odolná a voděodolná a 
zároveň umožnuje vidět, jak zařízení funguje uvnitř

• možnost jednoduše programovat příkazy pro robota jak 
dětmi, tak i zkušenými programátory

• vzdálenost propojení je max. 30m

PN Název *

K001ROW Sphero SPRK+  3 599 Kč 

K002ROW Sphero BOLT  4 599 Kč 

M001BRW Sphero Mini, blue  1 599 Kč 

M001G Sphero Mini, golf  1 599 Kč 

M001GRW Sphero Mini, green  1 599 Kč 

M001RW2 Sphero Mini Activity Kit, clear  2 699 Kč 

M001SRW Sphero Mini, soccer  1 599 Kč 

* Doporučené koncové ceny vč. DPH
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* Doporučené koncové ceny vč. DPH

PN Název *

GC33A-SP GoCube Edge, full pack  2 490 Kč 

RBE001-CC GoCube Rubik's Connected  1 990 Kč 

 Rubik’s Connected je nejchytřejší a inovativní verze 

 nejprodávanější hračky 
 všech dob, 
 – Rubikovy kostky. Rubik’s Connected vylepšená 
 a redesignovaná verze pro 21. století. Tato kostka s vlastní 
 aplikací je vybavena senzory, které ji přes Bluetooth 
 propojují  s aplikací v mobilu nebo tabletu, 
 čímž skládání dostává zcela nový rozměr. 

 Využijte nekonečné možnosti GoCube a složte konečně 
 svoji kostku! Kostka díky oblým hranám skvěle padne 
 do ruky při skládání, ale i jako relaxační pomůcka. 
 Zabaví děti, dospělé i ty nejzkušenější mezi námi. 
 Nechte se unést zcela novým, interaktivní způsobem 
 skládaní, světelnými efekty a snadnými pohyby. 

 Oblíbená i mezi speed-cubery.
• GoCube se stala oficiálním partnerem Red Bull Rubik’s Cube World Cup 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=uax0HdBwCks
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