
AUTORYZOWANY DEALER  
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGOABC PREZENTACJI

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. a b c p r eze n t a c j i . p l

OFERTA DLA BIZNESU I INSTYTUCJI

Kluczowi partnerzy / autoryzacje producentów:

ABC PREZENTACJI to autoryzowany 
dealer sprzętu audiowizualnego. 
Znajdziecie u nas Państwo szeroką 
ofertę profesjonalnych rozwiązań, 
urządzeń oraz akcesoriów: projektory, 
ekrany projekcyjne i wizualizery, 
tablice i monitory interaktywne, 
bezprzewodowe systemy prezentacji, 
akcesoria audiowizualne, laboratoria 
szkolne, tablice i flipcharty oraz 
systemy ekspozycyjne i gabloty. 
Wszystkie produkty wiodących 
krajowych i światowych producentów.  
Zapewniamy pomoc w doborze urządzeń 
do projektu i skonsultujecie swoje 
wątpliwości. Otrzymacie kompleksową 
ofertę – koncepcję, wycenę urządzeń, 
instalację. Zapraszamy do zapoznania 
się z naszą ofertą i współpracy.
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EKRANY PROJEKCYJNE I PROJEKTORY FORMAT 16:10 DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Ekran elektryczny 
Adeo Professional Motorized

Ekran z systemem napinaczy 
Adeo Tensio Motorized Professional

Ekran do zabudowy w suficie
Adeo Incell 

• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: WXGA
• Jasność: 4000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 6000:1

Nec ME401W  
Cena netto:

5866 zł
• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: WXGA
• Jasność: 4000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 6000:1

Nec ME401W  
Cena netto:

7741 zł
• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: WXGA
• Jasność: 4000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 6000:1

Nec ME401W  
Cena netto:

7025 zł

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: WXGA
• Jansość: 4500 ANSI Lumenów
• Kontrast: 20000:1

Optoma W402
Cena netto:

4527 zł
• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: WXGA
• Jansość: 4500 ANSI Lumenów
• Kontrast: 20000:1

Optoma W402
Cena netto:

6402 zł
• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: WXGA
• Jansość: 4500 ANSI Lumenów
• Kontrast: 20000:1

Optoma W402
Cena netto:

5686 zł

Epson EB-2140W Epson EB-2140W Epson EB-2140W
• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: WXGA
• Jasność: 4200 ANSI Lumenów
• Kontrast: 15000:1

Cena netto:

6388 zł
• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: WXGA
• Jasność: 4200 ANSI Lumenów
• Kontrast: 15000:1

Cena netto:

8263 zł
• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: WXGA
• Jasność: 4200 ANSI Lumenów
• Kontrast: 15000:1

Cena netto:

7547 zł

• powierzchnia robocza ekranu 243x152 cm, format 16:10
• możliwość montażu: ścienna lub sufitowa - elementy montażowe do 

obu typów instalacji w komplecie
• materiał projekcyjny Vision White przeznaczony do projekcji przedniej
• sterowanie elektryczne naścienne w komplecie
• kaseta aluminiowa malowana na kolor biały lub czarny 
• możliwość personalizacji ekranu 

• powierzchnia robocza ekranu 258x161 cm, format 16:10
• możliwość montażu: ścienna lub sufitowa - elementy montażowe do obu typów 

instalacji w komplecie
• system napinaczy sprawia że powierzchnia ekranu jest idealnie napięta
• materiał projekcyjny Vision White BE przeznaczony do projekcji przedniej z czarną 

ramką
• sterowanie elektryczne naścienne w komplecie
• kaseta aluminiowa malowana na kolor biały lub czarny 
• możliwość personalizacji ekranu 

• powierzchnia robocza ekranu 250x156 cm, format 16:10
• możliwość montażu: zabudowa w suficie podwieszanym
• materiał projekcyjny Vision White przeznaczony do projekcji przedniej
• sterowanie elektryczne naścienne w komplecie
• prosty i bezpieczny system montażu ekranu w suficie podwieszonym
• możliwość personalizacji ekranu 

Cena netto:

2088 zł
Cena netto:

3963 zł
Cena netto:

3247 zł

w zestawie z projektorem taniej:w zestawie z projektorem taniej: w zestawie z projektorem taniej:
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EKRANY PROJEKCYJNE I PROJEKTORY FORMAT 16:9 DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH I INSTYTUCJONALNYCH
Ekran elektryczny 
Adeo Professional Motorized 

Ekran z systemem napinaczy 
Adeo Tensio Motorized Professional

Ekran do zabudowy w suficie 
Adeo Incell 

• powierzchnia robocza ekranu 243x137 cm, format 16:9
• możliwość montażu: ścienna lub sufitowa - elementy montażowe do 

obu typów instalacji w komplecie
• materiał projekcyjny Vision White przeznaczony do projekcji przedniej
• sterowanie elektryczne naścienne w komplecie
• kaseta aluminiowa malowana na kolor biały lub czarny 
• możliwość personalizacji ekranu

• powierzchnia robocza ekranu 258x145 cm, format 16:9
• możliwość montażu: ścienna lub sufitowa - elementy montażowe do obu typów 

instalacji w komplecie
• system napinaczy sprawia że powierzchnia ekranu jest idealnie napięta
• materiał projekcyjny Vision White BE przeznaczony do projekcji przedniej z czarną 

ramką
• sterowanie elektryczne naścienne w komplecie
• kaseta aluminiowa malowana na kolor biały lub czarny 
• możliwość personalizacji ekranu 

• powierzchnia robocza ekranu 250x141 cm, format 16:9
• możliwość montażu: zabudowa w suficie podwieszanym
• materiał projekcyjny Vision White przeznaczony do projekcji przedniej
• sterowanie elektryczne naścienne w komplecie
• prosty i bezpieczny system montażu ekranu w suficie podwieszonym
• możliwość personalizacji ekranu 

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: full HD
• Jasność: 4000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 10000:1

Nec M403H 
Cena netto:

6884 zł
• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: full HD
• Jasność: 4000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 10000:1

Nec M403H 
Cena netto:

8759 zł
• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: full HD
• Jasność: 4000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 10000:1

Nec M403H 
Cena netto:

8043 zł

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: full HD
• Jansość: 4500 ANSI Lumenów
• Kontrast: 15000:1

Optoma DH401
Cena netto:

5340 zł
• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: full HD
• Jansość: 4500 ANSI Lumenów
• Kontrast: 15000:1

Optoma DH401
Cena netto:

7215 zł
• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: full HD
• Jansość: 4500 ANSI Lumenów
• Kontrast: 15000:1

Optoma DH401
Cena netto:

6499 zł

• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: full HD
• Jasność: 3000 ANSI Lumenów
• Kontrast: 8000:1

Nec V302H 
Cena netto:

5014 zł
• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: full HD
• Jasność: 3000 ANSI Lumenów
• Kontrast: 8000:1

Nec V302H 
Cena netto:

6889 zł
• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: full HD
• Jasność: 3000 ANSI Lumenów
• Kontrast: 8000:1

Nec V302H 
Cena netto:

6173 zł

Cena netto:

2088 zł
Cena netto:

3963 zł
Cena netto:

3247 zł

w zestawie z projektorem taniej:w zestawie z projektorem taniej: w zestawie z projektorem taniej:
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Newline X5 Ctouch 55” Laser Air + Avtek Touchscreen 55 pro2

MONITORY INTERAKTYWNE DLA BIZNESU

Jedyny taki monitor interaktywny z zupełnie płaskim ekranem 
dostępny na rynku. Posiada wbudowany komputer z procesorem i5-
4210M 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.

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

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.

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

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: HardT Glass
• gwarancja: 2 lata (3 lata po rejestracji na stronie 

producenta)

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

Cena netto:

23650 zł
Cena netto:

9750 zł
Cena netto:

6499 zł
W celu wyceny indywidualnej prosimy o kontakt z biurem handlowym.
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PODSTAWA JEZDNA TR4

UCHWYT ŚCIENNY PWB1 UCHWYT ŚCIENNY PWB2

STAND STD01 PODSTAWA JEZDNA TR51

PODSTAWY JEZDNE, STANDY I UCHWYTY ŚCIENNE EDBAK DO MONITORÓW

• 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

• 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

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.

• 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

• 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

• 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:

124 zł

Cena netto:

718 zł
Cena netto:

828 zł

Cena netto:

165 zł
W celu wyceny innych produktów EDBAK prosimy o kontakt z biurem handlowym.
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 TABLICE I ZESTAWY INTERAKTYWNE DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH I INSTYTUCJONALNYCH

DualBoard 1279 79” TouchBoard Plus 1088 88” 
 

Avtek TT-Board 100 PRO 100”  

Cena netto:

2590 zł
Cena netto:

3570 zł
Cena netto:

3982 zł

w zestawie z projektorem taniej:w zestawie z projektorem taniej: w zestawie z projektorem taniej:

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Jansość: 3000 ANSI Lumenów
• Kontrast: 18000:1

Optoma X305ST z uchwytem ścienym 
Cena netto:

4700 zł
• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Format 16:10
• Jasność: 3000 ANSI Lumenów
• Kontrast: 18000:1

BenQ MW820ST z uchwytem ścienym 
Cena netto:

5900 zł
• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Format 16:10
• Jasność: 3000 ANSI Lumenów
• Kontrast: 18000:1

BenQ MW820ST z uchwytem ścienym 
Cena netto:

6930 zł

• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: XGA
• Format 16:10
• Jasność: 3000 ANSI Lumenów
• Kontrast: 4000:1

Projektor ultrakrótkoogniskowy Nec UM301X  
z uchwytem ściennym 

Cena netto:

6100 zł
• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: XGA
• Format 16:10
• Jasność: 3000 ANSI Lumenów
• Kontrast: 4000:1

Projektor ultrakrótkoogniskowy Nec UM301W  
z uchwytem ściennym 

Cena netto:

7200 zł
• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: XGA
• Format 16:10
• Jasność: 3000 ANSI Lumenów
• Kontrast: 4000:1

Projektor ultrakrótkoogniskowy Nec UM301W  
z uchwytem ściennym 

Cena netto:

7800 zł

• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: XGA
• Format 16:10
• Jasność: 2800 ANSI Lumentów
• Kontrast: 3000:1

Sony VPL-SX226 z uchwytem ściennym 

Cena netto:

4800 zł
• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: XGA
• Format 16:10
• Jasność: 2600 ANSI Lumentów
• Kontrast: 3000:1

Sony VPL-SW225 z uchwytem ściennym 

Cena netto:

6600 zł
• System projekcji: LCD
• Rozdzielczość: XGA
• Format 16:10
• Jasność: 2600 ANSI Lumentów
• Kontrast: 3000:1

Sony VPL-SW225 z uchwytem ściennym 

Cena netto:

6960 zł

• przekątna 79”
• format 4:3 
• technologia elektromagnetyczna pasywna
• obsługa za pomocą piór elektronicznych 
• ładowanych za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu tablicy. 
• GWARANCJA: 2 lata (elektronika i powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria.

• przekątna 88” 
• format 16:10
• technologia IR
• powierzchnia magnetyczna
• obsługa za pomocą palca lub wskaźnika.
• GWARANCJA: 2 lata (elektronika i powierzchnia tablicy). 

• przekątna 100”
• format 16:10
• technologia IR
• obsługa 10 punktów dotyku jednocześnie 
• GWARANCJA: 3 lata na tablicę, dożywotnia do powierzchnię tablicy
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Benq InstaShow WDC10

BEZPRZEWODOWY SYSTEM PREZENTACYJNY INSTASHOW

W celu wyceny indywidualnej prosimy o kontakt z biurem handlowym.

Cena netto / brutto:

Unikalne rozwiązanie, które pozwala wielu prezenterom połączyć 
się z dowolnym urządzeniem plug and play, nie wymaga instalacji 
sterowników lub programów posiada kompatybilność na dowolnej 
platformie sprzętowej z wszystkimi systemami operacyjnymi.

• brak potrzeby instalacji oprogramowania
• szybkie przełączanie pomiędzy trybami: Prezentacja i Wideo
• automatyczny wybór kanału transmisji WIFI gwarantuje 

bezproblemową pracę w każdym środowisku
• sieć WIFI 802.11ac gwarantująca wysoką jakość transmisji
• przesyłanie obrazu i dzwięku
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