ABC PREZENTACJI

AUTORYZOWANY DEALER
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO

MONITORY INTERAKTYWNE DLA BIZNESU

Newline X5

Ctouch 55” Laser Air +

Avtek Touchscreen 55 pro2

Jedyny taki monitor interaktywny z zupełnie płaskim ekranem
dostępny na rynku. Posiada wbudowany komputer z procesorem i54210M 2.6 GHz, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD 128 GB. Monitor X5
to urządzenie All-in-one. Prowadzenie wideokonferencji umożliwiają
dwie wbudowane szerokokątne kamery 1080p, umieszczone nad
i pod ekranem monitora. Za kwestię dźwięku odpowiadają cztery
zaawansowane mikrofony, redukujące szumy i zbierające głos
w zasięgu aż 8 metrów. Dodatkowa platforma do wideokonferencji
umożliwią szybkie połączenia wideo, a także pozwala na korzystanie z
takich programów jak Skype. W ramach Androida, można korzystać z
funkcji tablicy interaktywnej – nanosić i udostępniać stworzone notatki.

Monitor interaktywny z wbudowanym systemem Android. Interaktywność
wspierana jest przez 32-punktówą technologią dotyku Surface Light Wave. Laser
Air + posiada wbudowany router Wi-Fi, co umożliwia stworzenie własnej sieci
bezprzewodowej lub podłączenie się do już istniejącej sieci. Na uwagę zasługuję
zupełnie nowy system nagłośnieniowy, który obejmuję wysokiej klasy głośniki
JBL o łącznej mocy 80W RMS! Monitor posiada również czujnik światła, dzięki
czemu potrafi automatycznie dopasować jasność ekranu do warunków otoczenia.
Kolejną nowością jest możliwość sterowania monitorem za pomocą specjalnego
pilota uWand. Zaletą jest niewątpliwie 7 letnia gwarancja. Monitor może być
rozbudowany o opcjonalny komputer OPS.

Monitor interaktywny Avtek TouchScreen serii Pro to połączenie
najwyższej klasy monitora LCD z podświetleniem LED oraz tablicy
interaktywnej. Monitor posiadaj wbudowany system android
i odtwarzacz multimediów. Wystarczy do urządzenia podpiąć nośnik
USB aby uruchomić muzykę, filmy bądź grafikę bezpośrednio
z pendrive’a lub dysku USB. Wysokiej jakości dźwięk przestrzenny
otrzymany dzięki zastosowaniu cyfrowego przetwornika najnowszej
generacji. Monitor może być rozbudowany o opcjonalny komputer
OPS.

• przekątna: 55”
• format: 16:9
• rozdzielczość: FullHD
• technologia: IR
• żywotność matrycy: 30000 godzin
• powierzchnia: szkło hartowane
• gwarancja: 2 lata

• przekątna: 55”
• format: 16:9
• rozdzielczość: FullHD
• technologia: IR
• żywotność matrycy: 30000 godzin
• powierzchnia: wzmocniona szyba o grubości 5mm
• gwarancja: 7 lat

• przekątna: 55”
• format: 16:9
• rozdzielczość: FullHD
• technologia: IR
• żywotność matrycy: 30000 godzin
• powierzchnia: HardT Glass
• gwarancja: 2 lata (3 lata po rejestracji na stronie
producenta)

Cena netto:

23650 zł

opcjonalnie: przekątne 65”, 75”, 84”, 98”; wózki, standy i uchwyty ścenne EDBAK: TR4, TR51, STD01, PWB1, PWB2.

Autoryzowany dealer sprzętu audiowizualnego
Business Group sp.j., ul. Wawelska 26, 02-061 Warszawa

Cena netto:

9750 zł

Cena netto:

6499 zł

W celu wyceny indywidualnej prosimy o kontakt z biurem handlowym.

tel: 22 848 15 01, 22 852 25 71, 22 853 41 29
biuro@abcprezentacji.pl

w w w.abcprezentacji.pl
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SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO

PODSTAWY JEZDNE, STANDY I UCHWYTY ŚCIENNE EDBAK DO MONITORÓW

PODSTAWA JEZDNA TR4

STAND STD01

• regulacja wysokości w zakresie: 300-1700 mm
• regulacja kąta nachylenia w zakresie: -6°/+9°
• kółka z hamulcem
• minimalny rozmiar ekranu: 37”
• maksymalny rozmiar ekranu: 60”
• maksymalne obciążenie: 80 kg
• kolor: czarny, srebrny
• standard VESA: 75x75, 100x100, 200x100,
200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400

PODSTAWA JEZDNA TR51

• minimalny rozmiar ekranu 32”
• maksymalny rozmiar ekranu 55”
• standard VESA 75x75, 100x100,
200x100, 200x200, 300x300,
400x200, 400x400, 600x400
• maksymalne obciążenie 80 kg
• kolor czarny, srebrny

Cena netto:

• w pełni regulowana wysokość
• dedykowana przestrzeń wewnątrz wózka
przeznaczona do organizacji kabli
• wzmocnione kółka z mechanizmem hamującym
• minimalny rozmiar ekranu: 37”
• maksymalny rozmiar ekranu 60”
• standard VESA: 75x75, 100x100, 200x100,
200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
• maksymalne obciążenie: 80 kg
• kolor: czarny, srebrny

Cena netto:

1298 zł

Cena netto:

718 zł

UCHWYT ŚCIENNY PWB1

828 zł

UCHWYT ŚCIENNY PWB2

• minimalny rozmiar ekranu 42”
• maksymalny rozmiar ekranu 60”
• standard VESA 100x100, 200x100, 200x200,
300x300, 400x200, 400x400, 600x400
• maksymalne obciążenie 80 kg
• minimalny odstęp od ściany 41 mm
• maksymalny odstęp od ściany 41 mm
• kolor czarny, srebrny
Cena netto:

EDBAK - polski producent innowacyjnych mocowań do ekranów
LED/LCD i projektorów, ofereujący pełną gamę produktów dla
brażny digital signage:
• uchwyty ścienne i sufitowe do ekranów;
• uchwyty biurkowe do monitorów;
• uchwyty do projektorów;
• standy i obudowy do tabletów;
• standy i wózki konferencyjne oraz wielomonitorowe ściany video;
• meble technologiczne ze stali nierdzewnej;
• skrzynki przyłączeniowe.

124 zł

• minimalny rozmiar ekranu 42”
• maksymalny rozmiar ekranu 60”
• minimalna możliwość pochyłu 0°
• maksymalna możliwość pochyłu 18°
• standard VESA 75x75, 100x100,
200x100, 200x200, 300x300,
400x200, 400x400, 600x400
• maksymalne obciążenie 80 kg
• minimalny odstęp od ściany 77 mm
• maksymalny odstęp od ściany 77 mm
• kolor czarny, srebrny
Cena netto:

165 zł

W celu wyceny innych produktów EDBAK prosimy o kontakt z biurem handlowym.

Autoryzowany dealer sprzętu audiowizualnego
Business Group sp.j., ul. Wawelska 26, 02-061 Warszawa

tel: 22 848 15 01, 22 852 25 71, 22 853 41 29
biuro@abcprezentacji.pl

w w w.abcprezentacji.pl

