
 

 

„THESE ARE THE DROIDS YOU’RE LOOKING FOR” - Droidy Sphero 

Star Wars™ w dystrybucji CK Mediator Polska. 
  

CK Mediator poszerza swoje portfolio dystrybucyjne o produkty marki Sphero          

www.sphero.com. Do sprzedaży trafią Droidy Sphero Star Wars™ - zdalnie sterowane,           

samobieżne roboty sferyczne - odpowiedniki astromechów z uniwersum Star Wars™. 

 

"Dawno temu, w odległej galaktyce… " 

Marka Sphero powstała w 2010 roku jako rozwinięcie organizacji startupowej. Cztery lata później             

przystąpiła do programu wspierającego realizację projektów technologicznych – Disney Accelerator          

Program. 

 

Dzięki współpracy z Disney’em powstał robot, odwzorowujący znaną i lubianą maszynę z filmu             

Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy – droida BB-8. Chwilę później do sprzedaży trafiły pozostałe             

znane astromechy: BB-9E, R2-Q5 oraz kultowy R2-D2. Obecnie marka Sphero znana jest na całym              

świecie z produkcji wszelkiego rodzaju robotów sferycznych i realizacji wielu produktów           

edukacyjnych. 

 

W dystrybucji CK Mediator będą dostępne wszystkie produkty z serii Sphero Star Wars™. Robotami              

można sterować z poziomu aplikacji (Star Wars Droids App by Sphero) zainstalowanej w             

smartfonie lub tablecie, a także za pomocą dedykowanej opaski Force Band, która umożliwia             

sterowanie za pomocą gestów. Możliwości poruszania się robotów pokazuje film producenta:           

https://youtu.be/jwEkC2w4fcI. 

 

 

 

https://youtu.be/jwEkC2w4fcI


 

"Zaprawdę wspaniały umysł dziecka jest" 

Roboty dodatkowo można programować przy pomocy aplikacji Sphero Macrolab, która zawiera           

zestaw predefiniowanych makr oraz możliwość własnego programowania przy pomocy języka          

wzorowanego na BASICu. 

 

Roboty dodatkowo można programować przy pomocy aplikacji Sphero Macrolab, która zawiera           

zestaw predefiniowanych makr oraz możliwość własnego programowania przy pomocy języka          

wzorowanego na BASICu. 

 

Każde z urządzeń jest interaktywne i posiada zdolność komunikowania się z pozostałymi droidami             

Star Wars Spehero, które są obsługiwane przez tę samą aplikację. Należy zwrócić uwagę również na               

opcję rozszerzonej rzeczywistości, która pozwala użytkownikom na poznawanie uniwersum         

Gwiezdnych Wojen poprzez przeglądanie symulacji holograficznych. 

 

"To elegancka broń, na bardziej cywilizowane czasy" 

 

Na stronie sklepu funtech.pl droidy (R2-D2, BB-8, BB-9E, R2-Q5) będą dostępne w zestawach z              

opaską Force Band w cenie 490 zł. Będzie je można również kupić poza zestawem wtedy cena                

robotów wyniesie 399 zł, a opaski 149 zł. 

 

Więcej o Sphero: https://www.sphero.com/about/ 

 

Kanał YouTube: https://www.youtube.com/user/gosphero 

1. Star Wars™ Force Band - by Sphero - https://www.youtube.com/watch?v=8GGYO5vdrnI 

2. BB-8 App-Enabled Droid || Built by Sphero - https://www.youtube.com/watch?v=-1Y2WfcCb4M  

3. Tutorial: Getting Started with BB-8 App-Enabled Droid - 

https://www.youtube.com/watch?v=yQwAeXms670 

 

https://www.sphero.com/about/


 

The Disney Accelerator Program 

1. https://www.youtube.com/watch?v=BvKRodd7gmQ  

2. http://disneyaccelerator.com/2014-companies/  

 

 

 

 

 

O firmie CK MEDIATOR 

Spółka CK MEDIATOR powstała w 1997 roku. Od początku działalności jej głównym profilem była              

hurtowa sprzedaż towarów IT, m.in laptopów marki Toshiba, ASUS, Lenovo, Dell, HP i Acer.              

Szerokie kontakty wśród producentów elektroniki, w 2016 roku zaowocowały rozszerzeniem oferty o            

najwyższej jakości smartfony chińskich marek, takich jak m.in.: Xiaomi, Doogee, HOMTOM,           

Bluboo, Ulefone czy UMI. Jednym z bieżących, kluczowych dla firmy celów jest sukcesywne             

wprowadzanie do oferty dystrybucyjnej kolejnych brandów i budowanie kompetencji najbardziej          

profesjonalnego importera tego typu urządzeń w Polsce. 

 

Więcej informacji na stronie: www.ckmediator.pl 

 

 


