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MONITORY INTERAKTYWNE

głośnik Defenzo Audiencegłośnik Defenzo SoundFit

Monitor interaktywny – następca tablic interaktywnych. Wbudowany system Android 
pozwala na korzystanie z funkcji interaktywnych bez użycia komputera, a w połączeniu  
z dedykowanym komputerem OPS staje się całkowicie samodzielnym urządzeniem typu  
All-in-One. Monitor posiada również wiele złączy pozwalających na podłączenie 
zewnętrznego komputera (stacjonarnego lub laptopa) oraz innych źródeł sygnału. Panel 
chroniony jest solidną, hartowaną, 4 milimetrową szybą. 

Produkty interaktywne marki Avtek zostały wielokrotnie wyróżnione przez konsumentów  
w ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług otrzymując tym samym prawo  
do używania nazwy i godła prestiżowej nagrody “Laur Konsumenta”.

MODEL CENA

TouchScreen 55 Pro 6499 PLN 0% VAT

TouchScreen 55 Pro z wbudowanym komputerem 9499 PLN 0% VAT

TouchScreen 65 Pro 9999 PLN 0% VAT

TouchScreen 65 Pro z wbudowanym komputerem 12999 PLN 0% VAT

TouchScreen 84 Pro 26000 PLN 0% VAT

TouchScreen 84 Pro z wbudowanym komputerem 28500 PLN 0% VAT

gratis do zakupu monitora TouchScreen 65 Pro i 84 Progratis do zakupu monitora TouchScreen 55 Pro

Umożliwiają odtwarzanie dźwięku z komputera lub bezprzewodowo z telefonu (komunikacja w standardzie Bluetooth).
Idealne do sal językowych.

Monitor interaktywny  
podlega preferencyjnej stawce 0% VAT!
Dowolny monitor interaktywny z wbudowanym komputerem (lub bez) można 
teraz kupić do placówki oświatowej bez VATu. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji dotyczących zakupu monitorów interaktywnych ze stawką 0% VAT 
zapraszamy do kontaktu z naszymi partnerami handlowymi. Pełna lista partnerów 
znajduje się na stronie www.multimediawszkole.pl.

monitor interaktywny Avtek TouchScreen

 

PROMOCJAO%
VAT
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Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 PRO
przekątna 79”  |  format 4:3  |  obsługa 10 punktów dotyku za pomocą palca lub dowolnego 
wskaźnika  |  porcelanowa powierzchnia tablicy Polivision e³ CeramicSteel z dożywotnią 
gwarancją  |  oprogramowanie Avtek Interactive Suite w zestawie

Projektor krótkoogniskowy XGA ViewSonic PJD 5353LS
jasność 3.000 ANSI lm  |  żywotność lampy do 10.000 godz. w trybie Dynamic ECO  |   
wysoki kontrast 20.000:1  |  duża liczba złączy, m. in. HDMI i 2 x VGA

Uchwyt do projektora Avtek WallMount 1200

Kabel HDMI 10m gratis

Gwarancja dla sektora edukacyjnego*

Tablica interaktywna Qomo QWB379BW (następca Qomo QWB200-BW)
najnowszy model o przekątnej 79”  |  format 4:3  |  obsługa 10 punktów dotyku za pomocą palca 
lub dowolnego wskaźnika  |  uniwersalna powierzchnia tablicy: suchościeralna i magnetyczna, 
uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy

Projektor krótkoogniskowy XGA Vivitek DX881ST
jasność 3.300 ANSI lm  |  żywotność lampy do 7.000 godz. w trybie Dynamic ECO  |  
wysoki kontrast 15.000:1  |  duża liczba złączy, m. in. HDMI i 2 x VGA

Uchwyt do projektora Avtek WallMount 1200

Kabel HDMI 10m gratis

Gwarancja dla sektora edukacyjnego**

ZESTAWY INTERAKTYWNE

zestaw interaktywny Avtek PRO zestaw interaktywny Qomo Standard

cena zestawu:  5499 PLN

* 5 lat na tablicę, 3 lata na projektor oraz rok na lampę (max. 1.000 godz. pracy) / ** 5 lat na tablicę, 5 lat na projektor oraz 3 lata na lampę (max. 2.000 godz. pracy) 
uzyskanie specjalnej gwarancji dla szkół wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu 

cena zestawu:  5999 PLN

Idealnie pasują do zestawów z tablicą interaktywną.
głośniki ścienne Avtek SpeakerActive

cena promocyjna:  299 PLN przy zakupie dowolnego zestawu

taniej o ponad 700 złtaniej o ponad 1000 zł

Uwaga! Zestawy dostępne od listopada 2016 r.
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LABORATORIUM CYFROWE

LabMate+ Tablet+

einstein™ LabMate+ idealnie nadaje się do współpracy 
z komputerami i tabletami, z którymi łączy się przez 
Bluetooth lub gniazdo MicroUSB. Posiada on 6 
wbudowanych czujników: światła, UV, tętna, temperatury, 
wilgotności oraz ciśnienia. Podłączyć można cztery 
kolejne czujniki zewnętrzne (a z wykorzystaniem 
einstein™ Splitter – aż osiem) z puli prawie 60 czujników 
einstein™, a zbierać dane jednocześnie z 14. 

Zaawansowane, samowystarczalne urządzenie 
einstein™, zwycięzca nagrody Bett 2014 w kategorii 
urządzeń cyfrowych. Tablet na bazie systemu Android 
posiada 8 wbudowanych czujników: tętna, wilgotności, 
światła, UV, ciśnienia, temperatury, przyśpieszenia, 
mikrofon i dodatkowo lokalizację GPS. Można podłączyć 
cztery (a używając einstein™ Splitter – osiem) z 
puli prawie 60 czujników einstein™, a zbierać dane 
jednocześnie z 16. 

cena:  1399 PLN cena:  2399 PLN

Pakiet czujników: Zestaw 1   Pakiet czujników: Zestaw 2   

cena:  1739 PLN cena:  1239 PLN

NOWOŚĆ

czujnik napięcia +/- 25V,  
czujnik natężenia +/- 2.5A,  
siłomierz, miernik odległości

miernik temperatury w zakresie -40oC/+140oC,  
PH z płaską elektrodą,  

kolorymetr

 

  Dzieci rozpoczynają życie, chętnie poznając  
  świat, który je otacza. Niestety szkołom  
  nie zawsze udaje się podtrzymać   
  tę ciekawość, zwłaszcza jeśli chodzi o nauki   
  ścisłe. Badania pokazują, że im wcześniej 
  dziecko będzie miało kontakt z nauką, 
technologią, inżynierią i matematyką (STEM), tym większa 
szansa, że rozpocznie karierę i odniesie sukces w tych 
dziedzinach.

einstein™ to kompletna platforma 
STEM, na którą składają się urządzenia 
do eksperymentów, w pełni darmowe 
oprogramowanie w języku polskim oraz 
gotowe podręczniki dla nauczyciela, w których 
znajduje się ponad sto dokładnie opisanych 
eksperymentów.

W gamie urządzeń einstein™ znajduje 
się prawie 60 czujników zewnętrznych, od 
podstawowych, takich jak napięcia, natężenia 
czy siły, aż do bardzo skomplikowanych 
czujników chemicznych.

1O%
TANIEJ

PONAD



Z littleBits™ dzieci uczą się jak stać się kimś więcej niż tylko użytkownikiem technologii. 
One stają się wynalazcami.  

littleBits™ jest rozwiązaniem wspierającym rozwój kreatywności i umiejętności technicznych 
uczniów na całym świecie. Wielokrotnie nagradzany przez niezależne organizacje, czasopisma i 
portale jest to jeden z najprzystępniejszych sposobów na edukację STEAM*. 

Łatwe w użyciu klocki elektroniczne można szybko połączyć ze sobą dzięki magnesom, a czytelny 
podział kolorystyczny ułatwia odnalezienie właściwych funkcji (np. światła, czujniki, łączność 
internetowa). 

* Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics
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KLOCKI ELEKTRONICZNE

Każde dziecko może być wynalazcą! NOWOŚĆ

Zestaw warsztatowy dla grup nawet 32 
uczniów.  W skład zestawu wchodzi aż 160 
bitów oraz poręczna walizka.

Workshop Set 

cena:  10999 PLN

Profesjonalna biblioteka klocków littleBits™ dla 
większych grup. W skład zestawu wchodzą aż 304 
bity oraz naścienny system przechowywania.

Pro Library

cena:  29999 PLN

Zestaw STEAM Student Set firmy littleBits™ opiera się naturalnym zamiłowaniu 
uczniów do zabawy i zainteresowaniu nauką poprzez tworzenie wynalazków. Zestaw 
przeznaczony jest głównie dla szkół podstawowych i gimnazjów. Zawiera 19 bitów 
littleBits™ oraz 38 akcesoriów, a także 72 stronicową książkę dla wynalazców oraz 
przewodnik dla nauczyciela. 

STEAM Student Set 

cena:  1599 PLN



• częstotliwość odświeżania 30 klatek na 
sekundę

• rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080)
• 8-krotny zoom cyfrowy
• powiększony obszar skanowania (format A3)
• wbudowany mikrofon
• możliwość uruchamiania wizualizera za 

pomocą komputera
• 2 dodatkowe porty USB (funkcja HUB USB)
• wyjątkowa mobilność i wygoda użytkowania

• rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080)
• bezpośrednie podłączenie do monitora/

projektora (możliwa praca bez komputera)
• wyjście wideo VGA, HDMI
• powiększony obszar skanowania (ponad A3)
• wbudowana pamięć na 240 zdjęć XGA - 

przydatna gdy pod ręką nie ma komputera, 
pamięci przenośnej lub karty SD

• rozszerzona pamięć: zapis na kartach SD
• dodatkowe oświetlenie LED pomagające 

przy słabym świetle
• pilot bezprzewodowy w zestawie
• 5 lat gwarancji

• nowoczesne rozwiązanie do grupowej komunikacji przez internet.
• zestaw stanowi szerokokątna kamera oraz bezprzewodowy mikrofon.
• szeroki kąt widzenia kamery pozwala na udział w spotkaniu wielu 

osób równocześnie.
• wygodny bezprzewodowy mikrofon, idealny do przekazywania osobie 

mającej zabrać głos w danym momencie.
• w zestawie również oprogramowanie pozwalające na:
      - dodawanie adnotacji na obrazie
      - nagrywanie lekcji
      - przesyłanie lekcji na żywo do internetu (streaming) np. na         
        YouTube™

wizualizer Aver U50 wizualizer Aver F17HD kamera Aver CC30 z mikrofonem

nowa niższa cena:  949 PLN nowa niższa cena:  1749 PLN cena:  3499 PLN

PROMOCJA do zakupu kamery głośnik Defenzo SoundFit gratis
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PRZECHWYTYWANIE OBRAZU I DŹWIĘKU
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PROJEKTORY

• rozdzielczość panoramiczna WXGA (1280 x 800) – dedykowana do ekranów 16:10
• jasność 3000 ANSI lumenów – najczęstszy wybór klientów
• 20.000 godzin żywotności źródła światła, kilkakrotnie dłużej niż tradycyjne projektory
• tylko 5 sekund do uzyskania pełnej jasności oraz niski pobór energii
• najpopularniejsze złącza: HDMI i VGA
• gwarancja 3 lata na projektor i 5 lat (do 10.000 godzin) na źródło światła przy 

użytkowaniu do 12 godzin dziennie

• rozdzielczość FullHD (1920 x 1080)
• jasność 3200 ANSI lumenów
• wbudowany głośnik: 10W
• najpopularniejsze złącza: HDMI i VGA
• w zestawie pokrywa do zasłonięcia złącz i kabli – polecana do montażu sufitowego

Ekonomiczne projektory o uniwersalnym zastosowaniu i długiej żywotności (nawet do 
10.000 godzin w trybie Dynamic Eco)

Zaawansowane projektory dla wymagających. Urządzenia o wysokiej jasności i z dużą 
ilością opcji podłączeń.

Casio XJ-V100W

ViewSonic PJD7828HDL

Vivitek DX831 / DW832 / DH833 

ViewSonic PJD5155 / PJD5255 / PJD5555W

Nowoczesne źródło światła Laser&LED w przystępnej cenie: 3769 PLN

cena:  2949 PLN

cena:  3559 / 3779 / 4669 PLN

cena:  1449 / 1759 / 1889 PLN

PROMOCJA
Zegarek Casio  
SHE-3034GL-7AUER  

o wartości 599 PLN gratis*

PROMOCJA
Przenośny ekran  
ViewSonic Tripod 100” gratis*

PROMOCJA
kabel HDMI 5m gratis

PROMOCJA
Powerbank  
Defenzo Charge 12K 

o wartości 89 PLN gratis

Cecha / model PJD5155 PJD5255 PJD5555W

Jasność (ANSI lumen) 3300 3300 3300
Format 4:3 4:3 16:10
Rozdzielczość SVGA (800x600) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800)
Złącze HDMI Tak Tak Tak

Cecha / model DX831 DW832 DH833

Jasność (ANSI lumen) 4500 5000 4500
Format 4:3 16:10 16:9
Rozdzielczość XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) FullHD (1920 x 1080)
Złącza HDMI / VGA 2 / 2 2 / 2 3 / 1

* ilość produktów promocyjnych ograniczona, szczegóły w regulaminie promocji
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AKCESORIA

Stolik pod komputer

• doskonałe narzędzie dla osób 
korzystających np. z projektora i laptopa

• posiada dwa rozkładane blaty do 
umieszczenia projektora i notebooka oraz 
półkę, na której można przewozić walizkę 
lub dodatkowy sprzęt

Avtek Trolley Duo

niższa cena:  299 PLN*
Uchwyt uniwersalny do projektorów

• możliwość zawieszenia projektora 
bezpośrednio pod sufitem lub w odległości 
od 43 do 65 cm

• możliwość dokupienia przedłużenia, 
pozwalającego na montaż w wyższych 
pomieszczeniach

uchwyt Avtek EasyMount

• wygodne sterowanie ekranem przy pomocy przełącznika na 
przewodzie

• czarne ramki zwiększające kontrast
• ekran może być zamontowany pod sufitem lub na ścianie
• opcjonalny moduł sterowania bezprzewodowego

ekran Avtek Wall Electric  180/200/240

cena: 609 / 729 / 799 PLN niższa cena:  79 PLN*

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.
Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające podatek VAT (23% lub 0% w zależności od produktu objętego odpowiednią stawką)  
i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walutowego.
Wszystkie znajdujące się w broszurze znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

Oferta ważna od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

Moduł radiowy do ekranów Wall Electric  
Umożliwia wygodne, bezprzewodowe rozwijanie i zwijanie ekranu za pomocą 
dołączonego pilota.  
Przy zakupie ekranu Avtek Wall Electric cena: 99 PLN

 

 

 


