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EDUKACJA STEM - LABORATORIA CYFROWE
PROMOCJA

1399 PLN
LabMate+

cena:

• 6 wbudowanych czujników: światła, UV, tętna, temperatury,
wilgotności, ciśnienia
• możliwość podłączenia do 4 dodatkowych czujników
• możliwość zastosowania einstein™ Splitter (umożliwia
podłączenie 2 czujników do jednego gniazda)
• Bluetooth oraz gniazdo microUSB do komunikacji z tabletami
i komputerami

Połączenie dostępnych dziś nowych
technologii z dziecięcym entuzjazmem.
Nauka, technologia, inżynieria i matematyka
(eng. STEM) nigdy nie były prezentowane
w tak przystępny i zrozumiały sposób.
Platforma einstein™ to:
• profesjonalne urządzenia do eksperymentów
• darmowe oprogramowanie w języku polskim
• gotowe podręczniki dla nauczyciela – ponad 100 przykładowych
eksperymentów i gotowych zadań
Urządzenia einstein™ można wzbogacić o 60 dodatkowych
czujników (od podstawowych aż po bardzo skomplikowane).

WSPIERA REALIZACJĘ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

cena:

NOWOŚĆ

2399 PLN
Tablet+

•
•
•
•

zdobywca nagrody Bett 2014
na bazie systemu Android
wyświetlacz dotykowy o przekątnej 7"
8 wbudowanych czujników: światła, UV, tętna,
temperatury, wilgotności, ciśnienia, GPS, mikrofon
• możliwość podłączenia do 4 dodatkowych czujników
• możliwość zastosowania einstein™ Splitter (umożliwia
podłączenie 2 czujników do jednego gniazda)
• darmowe oprogramowanie MiLab oraz Activity Maker

GRATIS: czujnik napięcia elektrycznego (+/- 25 V)

zestaw czujników:
cena:
•
•
•
•

cena:

Tablet+ 2
• najnowsza generacja tabletu od einstein™ - edycja 2016
• wyświetlacz dotykowy o przekątnej 8,9" i rozdzielczości
1200x800
• 16 Gb wbudowanej pamięci
• dwie kamery (z przodu i z tyłu urządzenia)
• aż 10 wbudowanych czujników: światła, UV, tętna,
temperatury, wilgotności, ciśnienia, natężenia dźwięku,
barometr, GPS, mikrofon
• możliwość podłączenia do 4 dodatkowych czujników
• możliwość zastosowania einstein™ Splitter (umożliwia
podłączenie 2 czujników do jednego gniazda)
• darmowe oprogramowanie MiLab oraz Activity Maker

FIZYKA

1739 PLN

czujnik napięcia +/- 25 V
czujnik natężenia +/- 2,5 A
siłomierz
dalmierz

2599 PLN

CHEMIA
cena: 1379 PLN

zestaw czujników:
PONAD

1O%
TANIEJ

•
•
•
•

czujnik PH
czujnik ciśnienia (20-400 kPa)
czujnik temperatury (-40 do 140 stopni)
czujnik temperatury (0 do 1250 stopni)

więcej produktów na www.multimediawszkole.pl
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MONITORY INTERAKTYWNE

monitor interaktywny

Avtek TouchScreen

Avtek jest najpopularniejszą na polskim rynku marką monitorów interaktywnych.
TouchScreen Pro2 to następca monitorów serii Pro. Dzięki udoskonalonemu modułowi
Android możliwa jest jeszcze szybsza obsługa funkcji interaktywnych bez podłączania
komputera. Intuicyjna obsługa, uniwersalność (m.in. wiele złączy, co pozwala na podłączanie
różnych sprzętów) oraz solidna, hartowana szyba sprawiają, że jest to idealny wybór dla
szkół. W połączeniu z komputerem OPS staje się on całkowicie samodzielnym urządzeniem
All-in-One.
Produkty interaktywne marki Avtek zostały wielokrotnie wyróżnione przez konsumentów w
ogólnopolskich plebiscytach popularności produktów i usług, otrzymując tym samym prawo
do używania nazwy i godła prestiżowej nagrody „Laur Konsumenta”.

O%
VAT

MODEL

CENA

TouchScreen 55 Pro2

6499 PLN

0% VAT

TouchScreen 55 Pro2 z wbudowanym komputerem

9499 PLN

0% VAT

TouchScreen 65 Pro2

9999 PLN

0% VAT

TouchScreen 65 Pro2 z wbudowanym komputerem

12999 PLN

0% VAT

Avtek Interactive Suite w zestawie*
Nowe oprogramowanie marki Avtek oferuje wiele ciekawych funkcji, takich jak:
• dwa tryby pracy: tryb programu i tryb interaktywny
• bardzo łatwe grupowanie obiektów

Monitor interaktywny dla placówki edukacyjnej podlega preferencyjnej stawce 0% VAT!

• odtwarzanie historii zmian całej strony i każdego obiektu z osobna
• możliwość wyświetlania dwóch stron na raz, co ułatwia współpracę kilku osób jednocześnie
• obsługa oprogramowania gestami

Tablice suchościeralne do monitora
•
•
•
•

dwie dwustronne tablice suchościeralne
możliwość złożenia i zakrycia ekranu monitora
specjalny uchwyt ścienny w zestawie
kompatybilne z monitorami 55” oraz 65”

cena:

więcej produktów na www.multimediawszkole.pl

999 PLN

• świetnie działające rozpoznawanie pisma
• wielofunkcyjne narzędzie do zapisywania zrzutów ekranu
• wewnętrzna baza materiałów pomagających w prowadzeniu lekcji

PROMOCJA

Płyn do czyszczenia powierzchni monitora

Avtek TS Cleaner gratis

* wartość oprogramowania Avtek Interactive Suite: 499 PLN, dołączane bezpłatnie do zestawu
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ZESTAWY INTERAKTYWNE
dożywotnia gwarancja na powierzchnię!

taniej o ponad 1000 zł

taniej o ponad 600 zł
zestaw interaktywny

Avtek Standard
cena zestawu:

zestaw interaktywny

5299 PLN

Avtek PRO

cena zestawu:

5649 PLN

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 3000

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 PRO

przekątna robocza 79” | format 4:3 | obsługa 2 punktów dotyku | technologia optyczna |
uniwersalna powierzchnia: suchościeralna, magnetyczna i matowa, która idealnie nadaje się do
wyświetlania obrazu | oprogramowanie Avtek Interactive Suite w zestawie

przekątna robocza 80” | format 4:3 | obsługa 10 punktów dotyku | technologia podczerwieni
| porcelanowa powierzchnia tablicy Polivision e³ CeramicSteel z dożywotnią gwarancją |
półka interaktywna | oprogramowanie Avtek Interactive Suite w zestawie

Projektor krótkoogniskowy XGA ViewSonic PJD5353LS

Projektor krótkoogniskowy XGA Vivitek DX881ST

jasność 3.200 ANSI lm | żywotność lampy do 10.000 godz. w trybie Dynamic ECO |
wysoki kontrast 22.000:1 | duża liczba złączy, m. in. HDMI i 2 x VGA

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

Uchwyt do projektora Avtek WallMount 1200

Kabel HDMI 10m gratis

Kabel HDMI 10m gratis

Gwarancja dla sektora edukacyjnego*

Gwarancja dla sektora edukacyjnego**

do każdego z 3 prezentowanych zestawów interaktywnych:

Pakiet użytkowy gratis

Avtek Marker, Avtek Eraser, Avtek IWB Cleaner oraz Avtek Eraser wkłady
* 5 lat na tablicę, 3 lata na projektor oraz rok na lampę (max. 1.000 h pracy) / ** 5 lat na tablicę, 5 lat na projektor oraz 3 lata na lampę (max. 2.000 h pracy)
Uzyskanie specjalnej gwarancji dla szkół wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu
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ZESTAWY INTERAKTYWNE

UCHWYTY I EKRANY PROJEKCYJNE
uchwyt Avtek ProMount Direct
cena:

129 PLN

Solidny, aluminiowy uchwyt sufitowy z dużym
zakresem regulacji pozycji projektora.
Maksymalne obciążenie 15 kg.

uchwyt sufitowy Avtek EasyMount
cena:

89 PLN

Funkcjonalny uchwyt sufitowy o regulowanej długości. Maksymalne obciążenie 10 kg.

taniej o ponad 700 zł
zestaw interaktywny

Qomo Standard
cena zestawu:

5999 PLN

Tablica interaktywna Qomo QWB379BW (następca Qomo QWB200-BW)

Tripod PRO
Tripod Standard

przekątna robocza 79” | format 4:3 | obsługa 10 punktów dotyku za pomocą palca lub
dowolnego wskaźnika | technologia podczerwieni | uniwersalna powierzchnia: suchościeralna,
magnetyczna i matowa, która idealnie nadaje się do wyświetlania obrazu | półka interaktywna

Avtek SpeakerActive
cena promocyjna: 299 PLN przy zakupie dowolnego z 3 prezentowanych zestawów***

Avtek Tripod Standard 150

150 x 150 cm

259 PLN

Avtek Tripod Standard 175

175 x 175 cm

279 PLN

Avtek Tripod Standard 200

200 x 200 cm

369 PLN

Avtek Tripod PRO 180

175 x 175 cm

309 PLN

Avtek Tripod PRO 200

195 x 195 cm

399 PLN

ekrany przenośne Avtek

Uchwyt do projektora Avtek WallMount 1200

głośniki ścienne

CENA

Modele Tripod Pro wyróżniają się czarnymi ramkami
(2.5 cm z każdej strony) zwiększającymi kontrast oraz
wzmocnioną konstrukcją trójnogu.

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

Gwarancja dla sektora edukacyjnego**

ROZMIAR*

*rozmiar powierzchni projekcyjnej

Projektor krótkoogniskowy XGA Vivitek DX881ST

Kabel HDMI 10m gratis

MODEL

•
•
•
•
•
•

*** ilość produktów promocyjnych ograniczona, szczegóły w regulaminie promocji dostępnym w siedzibie organizatora i u wybranych partnerów handlowych

Tripod Standard / PRO

elegancka, metalowa obudowa w kolorze czarnym
ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości
mobilny i łatwy do przechowywania w pozycji pionowej dzięki składanemu trójnogowi
specjalne ramię do ustawiania ekranu pod odpowiednim kątem eliminuje efekt trapezu
wzmocnione plastikowe końcówki nóżek
wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0
Gwarancja na produkty Avtek:
standardowa 2 lata lub 3 lata po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty
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PROJEKTORY

Vivitek DH833-EDU

D555WH-EDU / D557WH-EDU / DH558-EDU
cena:

1899 / 2099 / 2899 PLN

cena:

Modele EDU są przeznaczone dla rynku edukacyjnego. Klienci z tego sektora mogą
otrzymać aż 5-letnią gwarancję na projektor oraz 3-letnią gwarancję na lampę (do 2.000 h)**.
Cecha / model

D555WH-EDU

D557WH-EDU

DH558-EDU

Jasność (ANSI lumen)

Wysoka jasność 3.000 ANSI lm – sprawdzi się w większości typowych sal lekcyjnych
zapewniając jasny i wyraźny obraz

Format

4:3

16:10

16:9

Rozdzielczość

1.024 x 768 (XGA)

1.280 x 800 (WXGA)

1.920 x 1.080 (FullHD)

Żywotność źródła światła

Nawet do 10.000 godzin w trybie Dynamic Eco – zapewnia długie użytkowanie
i oszczędność na kosztach wymiany lampy

Złącze HDMI

Tak

Tak

Tak

Bardzo jasny i wszechstronny projektor
• 4.500 ANSI lumenów - idealny do jasnych pomieszczeń
• wiele możliwości podłączeń (3 złącza HDMI oraz złącze VGA)
• 1.5-krotny zoom optyczny - pozwala na dostosowanie wielkości obrazu bez
konieczności zmiany pozycji projektora
• głośnik 10W  
• gwarancja dla sektora edukacyjnego** - 5 lat na projektor, 3 lata na lampę
(do 2.000 godzin)
Dla 20-stu pierwszych klientów, którzy
zakupią jeden z poniższych projektorów
ViewSonic wraz z uchwytem sufitowym
AVTEK, pokrywa na kable PJ-CM-001
za 1 PLN*

•
•
•
•
•
•

rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080)
jasność 3.200 ANSI lumenów
kontrast 22.000:1
złącze HDMI/MHL
głośnik 10W
żywotność lampy do 10.000 godzin

PROMOCJA

ViewSonic PJD5155 / PJD5255 / PJD5555W

ViewSonic PJD7720HD
cena:

4999 PLN

2449 PLN

cena:

1449 / 1649 / 1889 PLN

Projektory ViewSonic z serii PJD5 to urządzenia charakteryzujące się wysoką jasnością i długą
żywotnością oraz bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości.

Przenośny
ekran
ViewSonic
Tripod 100”
gratis*

PROMOCJA

Cecha / model

PJD5155

PJD5255

PJD5555W

Jasność (ANSI lumen)

3.300

3.300

3.300

Format

4:3

4:3

16:10

Rozdzielczość

800 x 600 (SVGA)

1.024 x 768 (XGA)

1.280 x 800 (WXGA)

Żywotność źródła światła

Nawet do 10.000 godzin w trybie Dynamic Eco – zapewnia długie użytkowanie
i oszczędność na kosztach wymiany lampy

Złącze HDMI

Tak

Tak

Tak

* ilość produktów promocyjnych ograniczona, szczegóły w regulaminie promocji dostępnym w siedzibie organizatora i u wybranych partnerów handlowych
** uzyskanie specjalnej gwarancji dla szkół wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu

7

PROJEKTORY
Projektor uniwersalny

Idealny do przenoszenia
pomiędzy klasami

Casio XJ-F100W

Casio XJ-A142

cena:

4569 PLN

Seria F to zaawansowane i wszechstronne projektory.
Parametry modelu XJ-F100W:
•
•
•
•
•
•

rozdzielczość WXGA - 1.280 x 800 (panoramiczny obraz w proporcji 16:10)
jasność 3.500 ANSI lumenów
zoom 1.5x (obraz o przekątnej 100" można osiągnąć z odległości od 2.8 do 4.1 m)
złącza 2x HDMI, VGA
port USB zasilający
głośnik 16W

Zalety technologii Laser&LED
w podstawowym wydaniu

Casio XJ-V2
cena:

2949 PLN

• rozdzielczość XGA 1.024x768 - do współpracy z ekranami 4:3
• jasność 3.000 ANSI lumenów
• złącza HDMI i VGA

W okresie obowiązywania gazetki promocyjnej, przy zakupie dowolnego
projektora Casio z serii A,V lub F kalkulator CASIO FX991EX za 1 PLN*

cena:

4689 PLN

Projektory Casio serii A to znakomity wybór dla szkół potrzebujących projektora, który będzie
wykorzystywany w różnych pomieszczeniach. Wielkość tych urządzeń ( 297x43x210 mm)
można porównać do np. katalogu formatu A4. Waga to zaledwie 2.3 kg. W zestawie znajduje
się torba do przenoszenia. Projektory wyposażone są w aż dwukrotny zoom optyczny, co
pozwala na wygodne dopasowanie wielkości wyświetlanego obrazu.
Parametry modelu XJ-A142:
• rozdzielczość XGA 1.024x768 - do współpracy z ekranami 4:3
• jasność 2.500 ANSI lumenów
• złącza HDMI i VGA

W okresie obowiązywania gazetki promocyjnej, przy zakupie dowolnego
projektora Casio z serii A oraz dowolnego ekranu przenośnego AVTEK
(Tripod Standard lub Pro) – pokrowiec na ekran za 1 PLN*.

Zalety technologii Laser&Led i projektorów CASIO:
•

źródło światła Laser&LED znacznie dłużej utrzymuje nominalne parametry jasności niż tradycyjne lampy

•

20.000 godzin żywotności źródła światła - oznacza wieloletnie użytkowanie bez kosztów wymiany lampy

•

projektory oparte o tę technologię zużywają nawet dwukrotnie mniej energii niż tradycyjne projektory lampowe
o tych samych parametrach

•

długa żywotność źródła światła, niskie zużycie energii i brak konieczności wymiany filtrów sprawiają,
że projektory CASIO cechują się najniższym kosztem posiadania

•

projektory są gotowe do pracy w pełnej jasności natychmiast po uruchomieniu - bez nagrzewania

•

projektory można odłączyć od prądu natychmiast po wyłączeniu - dzięki temu można bezzwłocznie przenieść
je do innego pomieszczenia - bez oczekiwania na schłodzenie

•

wielostopniowa regulacja jasności - idealne dopasowanie parametrów pracy projektora do zastanych
warunków

•

projektory CASIO są produkowane w Japonii. Ich wysoka jakość potwierdzona jest gwarancją: 3 lata na
projektor i 5 lat (do 10.000 godzin) na źródło światła (przy użytkowaniu do 12 godzin dziennie)
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EDUKACJA STEAM - ELEKTRONIKA I PROGRAMOWANIE
Zdalne zarządzanie

Student Steam Set + Gizmos&Gadgets KIT vol.2

Każde dziecko może zostać wynalazcą!

Zestaw idealny do nauki zdalnego zarządzania wynalazkami.
Cena zestawu:

Z littleBits™ dzieci uczą się, jak stać się kimś więcej niż tylko użytkownikiem
technologii. One stają się wynalazcami.
littleBits™ to łatwe w użyciu klocki elektroniczne, które można szybko połączyć
ze sobą dzięki magnesom, a czytelny podział kolorystyczny ułatwia odnalezienie
właściwych funkcji (np. światła, czujniki, łączność internetowa).
littleBits™ to rozwiązanie wspierające rozwój kreatywności i umiejętności
technicznych uczniów na całym świecie. Wielokrotnie nagradzane przez niezależne
organizacje, czasopisma i portale jest jednym z najprzystępniejszych sposobów na
edukację STEAM*.

Inżynieria dźwięku

2699 PLN

Student Steam Set + Synth KIT
Zestaw przeznaczony do nauki o tym czym jest dźwięk i jak można wpływać
na przebieg jego fali.
Cena zestawu:

Nauka programowania

2399 PLN

Student Steam Set + Arduino KIT
Zestaw wspierający naukę programowania (poziom zaawansowany) przy
wykorzystaniu środowiska programistycznego Arduino IDE.
Cena zestawu:

Inżynieria dla najmłodszych

2149 PLN

Student Steam Set + Rule Your Room KIT
Zestaw do nauki przez zabawę dla młodszych uczniów.
Cena zestawu:

Internet rzeczy

STEAM Student Set
Zestaw STEAM Student Set mobilizuje uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów do tworzenia oryginalnych wynalazków. Zawiera 19 Bitów™
littleBits™, 38 akcesoriów, a także 72-stronicową książkę dla wynalazców
oraz przewodnik dla nauczyciela.

2149 PLN

Student Steam Set + cloudBit KIT
Zestaw, który w atrakcyjny sposób pomaga uczniom zrozumieć, czym jest
Internet Rzeczy. Idealne narzędzie do zarządzania sprzętami codziennego
użytku za pomocą aplikacji internetowych.
Cena zestawu:

2279 PLN

* Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics
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EDUKACJA STEAM - ELEKTRONIKA I PROGRAMOWANIE

JIMU Karbot
Cena zestawu:

599 PLN

Zestaw zawiera: 3 serwomotory, czujnik
podczerwieni oraz 293 klocki. Zastosowanie
czujnika podczerwieni pozwala budować roboty,
które potrafią reagować na otoczenie, np. jeździć
wyznaczoną przez linię trasą, czy unikać przeszkód
na swojej drodze.

JIMU Inventor
Cena zestawu:

1799 PLN

Zestaw zawiera 16 serwomotorów oraz
675 klocków. Pozwala to zbudować 6
predefiniowanych robotów takich jak: wilk,
modliszka, nosorożec, słoń, żyrafa oraz robot
humanoidalny, a także zrealizować nieskończoną
ilość własnych pomysłów.

Roboty JIMU to interaktywne klocki do nauki
programowania przez zabawę.
Każdy zestaw zawiera jednostkę główną do
sterowania oraz serwomotory do poruszania
robotem. Elementy te pozwalają na tworzenie
wielu rodzajów robotów o różnych kształtach,
funkcjach i możliwościach przemieszczania się.
Proces budowy robota wspiera animowana
instrukcja 3D, która pozwala obejrzeć pracę na
każdym etapie z każdej strony (obrót o 360o).
Wszystko to możliwe jest z poziomu aplikacji
dostępnej na smartfony i tablety w systemach
Android i Mac OS.
więcej zestawów oraz informacji na temat robotów JIMU na stronach www.multimediawszkole.pl oraz www.jimurobot.pl
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NISZCZENIE I OPRAWA DOKUMENTÓW
2x GRATIS*

GRATIS*

Lampka JOY, różowa

Lampka JOY, różowa

niszczarka

Notatnik JOY Pink

Rexel Promax RPX612
cena: 379 PLN

niszczarka

• cięcie na ścinki konfetti 4x40 mm (poziom
bezpieczeństwa P-4)
• jednorazowo niszczy do 6 kartek (80 g/m²)
• 12 l kosz
• niszczy także karty kredytowe
• idealna do użytku osobistego

GRATIS*

CENA

GRATIS*

MODEL

CENA

GRATIS*

Fusion 1000L A4

239 PLN

nożyczki JOY

CombBind C100

249 PLN

nożyczki JOY

nożyczki JOY,
kalkulator JOY

CombBind C110

439 PLN

nożyczki JOY, kalkulator JOY

Nożyczki JOY** przy zakupie
laminatora Fusion 1000 A4 lub
bindownicy CombBind C100

GRATIS*
Nożyczki i kalkulator JOY** przy
zakupie laminatora Fusion 1000 A3
lub bindownicy CombBind C110

•
•
•
•
•
•

niszczy do 90 kartek automatycznie (80g/m²)
cięcie konfetti 4x45 mm (poziom bezpieczeństwa P-3)
niszczy do 6 kartek w podajniku ręcznym
20 l kosz (150 kartek)
niszczy karty kredytowe
idealna do użytku osobistego

MODEL

Fusion 1000L A3

laminator

•
•
•
•
•
•

Rexel Auto+90X
cena: 1589 PLN

309 PLN

Fusion 1000L A4 / A3

czas nagrzewania 4 min
laminacja dokumentu A4 w 1 min
laminacja folią 2x75 mikronów
stylowy i kompaktowy - nierzucający się w oczy i łatwy do przechowywania
dodatkowa opcja laminacji na zimno przy użyciu folii samoprzylepnych
łatwa laminacja w jednym kroku - po prostu włącz

** kolory produktów promocyjnych zależne od dostępności stanów magazynowych: niebieski, różowy, fioletowy

bindownica
•
•
•
•

CombBind C100 / C110

ilość dziurkowanych kartek na raz: 9 / 12
ilość oprawianych kartek: 160 / 195
rodzaj: grzebieniowa
kodowany kolorystycznie wskaźnik rozmiaru dokumentu ułatwia
wybór odpowiedniego grzbietu (C110)
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PREZENTACJA
ROZMIAR

CENA

ROZMIAR

CENA

120 x 90 cm

219 PLN

120 x 90 cm

369 PLN

150 x 100 cm

479 PLN

150 x 100 cm

789 PLN

180 x 120 cm

599 PLN

180 x 120 cm

999 PLN

NANO

CLEAN ™
+ 2x GRATIS*

tablica stalowa

Nobo Basic

Tablice suchościeralne Nobo Basic ze stali lakierowanej to funkcjonalny
i ekonomiczny wybór. Przeznaczone są do umiarkowanego użytku i wymagają
regularnej konserwacji. Posiadają aluminiowe wykończenie ze zdejmowaną półką
na markery. W zestawie są elementy montażowe. 1 rok gwarancji na powierzchnię.

flipchart

+ GRATIS*
magnesy Quartet

+ 2x GRATIS*

tablica stalowa

Znane wcześniej jako Barracuda, flipcharty Nobo Classic posiadają
powierzchnię magnetyczną ze stali lakierowanej. Charakteryzuje się ona
dobrą ścieralnością i odpornością na ślady z markerów, zadrapania
i wgniecenia. Flipcharty oferują regulację wysokości i dostępne są w opcji
mobilnej lub trójnożnej, ze składanym statywem. W zestawie znajdują się:
półka na markery, regulowane haczyki i marker Nobo. Wymiary tablicy:
700x1000mm. 10 lat gwarancji na powierzchnię.

* ilość produktów promocyjnych ograniczona, szczegóły w regulaminie promocji dostępnym w siedzibie organizatora i u wybranych partnerów handlowych

Nobo Nano Clean™

Magnetyczna powierzchnia ze stali lakierowanej z ekskluzywną technologią Nano Clean™ jest
rekomendowana do środowisk, w których często korzysta się z tablic suchościeralnych. Technologia
Nano Clean™ tworzy gładkie wykończenie powierzchni, które zapobiega przenikaniu tuszu w głąb
i zwiększa wydajność ścierania o 30% w porównaniu z tradycyjną tablicą ze stali lakierowanej.
Dobra ścieralność i odporność na plamy z tuszu, zadrapania i wgniecenia.
15 lat gwarancji na powierzchnię.

Nobo Classic statyczny / mobilny
cena: 439 / 799 PLN

magnesy Quartet, markery Liquid Ink

Markery Liquid Ink 6 sztuk
oraz magnesy Quartet w różnych
kolorach GRATIS do każdej
tablicy Nano Claen™.

Markery Liquid Ink 6 sztuk
przy zakupie tablic Nobo Nano Clean™
lub filpcharta Classic mobilnego.

GRATIS*

GRATIS*
Magnesy Quartet w różnych
kolorach przy zakupie filpcharta
Classic statycznego lub mobilnego
lub tablic Nobo Nano Clean™.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać
zgłoszenie na stronie www.officerewards.eu do dnia
31.12.2017. W losowaniu nagród mogą wziąć udział
wyłącznie klienci końcowi. Regulamin dostępny jest na
stronie www.officerewards.eu.

WIZUALIZERY

wizualizer

Aver U50

cena:

wizualizer

999 PLN

Aver U70

cena:

wizualizer

Aver F17HD+

1399 PLN

cena:

1999 PLN

• częstotliwość odświeżania 30 klatek na sekundę

• częstotliwość odświeżania max. 60 klatek na sekundę

• rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080)

• rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080)

• rozdzielczość 4K (UltraHD - 3.840 x 2.160)

• 8-krotny zoom cyfrowy

• matryca 8 megapikseli

• bezpośrednie podłączenie do monitora/projektora (możliwa
praca bez komputera)

• powiększony obszar skanowania (format A3)

• 16-krotny zoom cyfrowy

• wyjście wideo VGA, HDMI

• wbudowany mikrofon

• powiększony obszar skanowania (format A3)

• powiększony obszar skanowania (ponad A3)

• wbudowana lampa LED

• wbudowany mikrofon

• możliwość uruchamiania wizualizera za pomocą komputera

• wbudowana lampa LED

• wbudowana pamięć na 240 zdjęć XGA - przydatna, gdy pod
ręką nie ma komputera, pamięci przenośnej lub karty SD

• wyjątkowa mobilność i wygoda użytkowania

• łatwa integracja z tablicami interaktywnymi
- oprogramowanie Sphere 2 w zestawie

• łatwa integracja z tablicami interaktywnymi oprogramowanie Sphere 2 w zestawie

• dodatkowe oświetlenie LED pomaga przy słabym świetle
• pilot bezprzewodowy w zestawie
• 5 lat gwarancji

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 01.04.2017 r. do 31.07.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

gdzie kupić?
lub znajdź naszego partnera na www.multimediawszkole.pl

