PHOTON LÀ GÌ?

Photon là robot giáo dục
thân thiện và thông minh
nhất thế giới, dành cho trẻ
từ 4-12 tuổi

Mục tiêu của Photon là
giới thiệu cho trẻ em về
thế giới công nghệ, phát
triển sự sáng tạo, tư duy
logic và dạy trẻ kiến thức
cơ bản về lập trình.

Cấu tạo của PHOTON

Có cấu tạo tương đối
nhỏ gọn, trọng
lượng 0,7kg

Được trang bị 10
cảm biến như cảm
biến từ, không gian,
ánh sáng, âm
thanh….

Cấu tạo Photon giúp
được sử dụng trong
mọi không gian, thời
gian.

Thành tích của PHOTON
Photon đã có mặt tại hơn 20 quốc
gia trên toàn thế giới, và lần đầu tiên
chính thức có mặt tại Việt Nam

Tiếp cận và thu hút
hơn 300.000 trẻ trên
toàn thế giới

Được hơn 2.500
Viện giáo dục sử
dụng để giảng dạy

Điểm khác biệt nổi trội của PHOTON
Biết tương
tác với nhau,
với người
chơi

Biết bày tỏ
cảm xúc qua
âm thanh

Biết hoàn thiện khả
năng sau những trải
nghiệm khám phá
thế giới xung quanh
cùng bạn

Biết giúp bạn
học tiếng Anh,
học lập trình

Biết “bắt” bạn
nghỉ ngơi sau
một thời gian
chơi nhất định

So sánh PHOTON với LEGO Boost
Tiêu chí

PHOTON

LEGO Boost

Sử dụng hệ điều hành trên
điện thoại

Sử dụng được mọi hệ điều
hành

Không dùng được với
Chrome OS

Sử dụng hệ điều hành trên
máy tính

Dùng được với mọi hệ điều Không dùng được với
hành
MacOS và ChromeBook

Đèn LED trong
Âm thanh tải lên
Robot giao tiếp với nhau
Cảm ứng màu
Cảm ứng âm thanh
Cảm ứng khoảng cách
Cảm ứng ánh sáng
Cảm ứng chạm

Hệ thống dò đường

Hình ảnh học sinh các nước
học PHOTON

Ứng dụng sử dụng cùng PHOTON
Dùng miễn phí cho mọi người dùng cá nhân
Ứng dụng dạng game nhập vai với 10 chương cung cấp cho trẻ
nhiều bài học vui và bổ ích. Trong mỗi chương, trẻ sẽ tham gia
vào cuộc phiêu lưu của Photon, đối mặt với những thử thách
liên quan đến kiến thức cơ bản của lập trình, khám phá khả
năng của robot và giúp Photon có thêm những kỹ năng mới.

Dành cho cả người dùng cá nhân và các tổ chức giáo dục
Trong ứng dụng Photon Coding, mọi thứ đều được mở khóa,
không có bất kỳ hạn chế nào về khả năng của robot nhưng
cũng không có hướng dẫn, bài tập.

Dành riêng cho các tổ chức giáo dục
Ứng dụng Photon EDU chỉ có sẵn cho các tổ chức giáo dục trả
phí để được sử dụng.

Sự khác biệt khi mua PHOTON
do DTT Group phân phối
Được sở hữu
robot và khám
phá bất cứ lúc
nào tại nhà

Chất lượng sản
phẩm

Các cuộc thi

Gói dịch vụ
khác biệt

Giáo trình
quốc tế và
giáo trình
Việt hóa

Chất lượng sản phẩm
Đảm bảo độ
bền, độ an
toàn theo
tiêu chuẩn
châu Âu

Được bảo
hành 2
năm, đổi
ngay robot
mới

Giáo trình quốc tế của PHOTON
do Học viện STEM sở hữu độc quyền tại VN

Được tiếp cận với giáo
trình chuẩn thế giới, thiết
kế bởi nhóm chuyên gia
tâm lý tới từ Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn
Ba Lan.

Giáo trình quốc tế được
đội ngũ chuyên gia của
Học viện STEM Việt
hóa phù hợp với học
sinh Việt Nam

GÓI DỊCH VỤ
Hướng dẫn Online sử dụng
sản phẩm và hướng dẫn tự
học theo ứng dụng chung
của nhà SX

Được tham gia Cộng đồng Học
cùng con và sử dụng các sản
phẩm, ứng dụng thông minh
trong Hệ sinh thái STEM do
Công ty CP DTT Eduspec phát
triển.

Được ưu tiên tham gia
các khóa học, hoạt
động, sự kiện do Học
viện STEM tổ chức.

Hướng dẫn học theo giáo
trình quốc tế dành cho nhà
phân phối độc quyền trong
các buổi TRẢI NGHIỆM tại
Học viện STEM

Được tham gia các cuộc thi
về PHOTON trong nước và
Quốc tế do Học viện STEM
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