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OFERTA DLA EDUKACJI

Możliwość zakupu z VAT = 0%*

Projektory i ekrany projekcyjne, 
wizualizery / kamery dokumentowe

Tablice i zestawy interaktywne Monitory interaktywne Bezprzewodowe systemy 
prezentacji

Laboratoria szkolne 

Kluczowi partnerzy / autoryzacje producentów:

Akcesoria audiowizualne  

(lampy do projektorów, przewody video, uchwyty 
do projektorów, windy i obudowy ochronne do 
projektorów, uchwyty ścienne, stadny i podstawy 
jezdne do telewizorów i monitorów, stoliki, 
prezentacyjne, wskaźniki laserowe)

Tablice szkolne i flipcharty

(tablice: suchościeralne, magnetyczne, korkowe,
szklane, kredowe, tryptyki, kolumnowe)

*) dotyczy publicznych jednostek edukacyjnych, przy złożeniu 
zamówienia potwierdzonego przez organ prowadzący

Systemy ekspozycyjne i gabloty 

 (wystawienniczne, szynowe, stojaki, ramy)

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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ESPRIT Dual Touch 80” ESPRIT Multi Touch 80” Interwrite DualBoard 1279 79” 

Cena brutto:

2840 zł

TABLICE I ZESTAWY INTERAKTYWNE DLA EDUKACJI - BLISKA PROJEKCJA 4:3

Cena brutto:

2990 zł
Cena brutto:

3190 zł

opcjonalnie: podstawa jezdna z wysięgnikiem na projektor - 1635 zł brutto, uchwyt ścienny US1 - 125 zł brutto, przewód VGA 10m - 135 zł brutto, instalacja - wycena indywidualna

• przekątna 80” 
• format 4:3
• technologia optyczna
• powierzchnia: ceramiczna, magnetyczna 

i suchościeralna
• obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika 
• działa w technologii Plug&Play
• GWARANCJA: 3 lata na produkt, dożywotnia na 

powierzchnię ceramiczną tablicy!

• przekątna 80” 
• format 4:3 
• technologia IR
• powierzchnia: ceramiczna, 

magnetyczna i suchościeralna
• obsługa za pomocą palca lub 

dowolnego wskaźnika 
• działa w technologii Plug&Play 
• GWARANCJA: 3 lata na produkt, 

dożywotnia na powierzchnię 
tablicy!

• 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.

Programowalne przyciski 
bezpośrednio na tablicy -  17 
przycisków z najważniejszymi 
funkcjami, w tym 3 przyciski 
dowolnie programowalne przez 
użytkownika. Pasek skrótów 
połączony trwale z tablicą. 

Tablica posiada w standardzie 4 pióra, 
przyczepiane na prawym boku ramy. Po 
podniesieniu danego pióra oprogramowanie 
automatycznie rozpoznaje jego kolor 
lub wymazywacz (pióra są zdefiniowane 
w 3 kolorach: czerwony, niebieski i czarny, 
czwarte pióro służy jako wymazywacz).
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• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Jasność: 3000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 13000:1

BENQ MX806ST
Cena brutto:

5190 zł

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

OPTOMA X305ST 
Cena brutto:

5290 zł

• System projekcji: 3LCD
• Rozdzielczość: XGA
• Jasność: 2800 ANSI Lumenów
• Kontrast: 3000:1

SONY VPL-SX226
Cena brutto:

5490 zł

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Jasność: 3000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 13000:1

BENQ MX806ST
Cena brutto:

5490 zł

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

OPTOMA X305ST 
Cena brutto:

5590 zł

• System projekcji: 3LCD
• Rozdzielczość: XGA
• Jansość: 2800 ANSI Lumenów
• Kontrast: 3000:1

SONY VPL-SX226
Cena brutto:

5790 zł

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Jasność: 3000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 13000:1

BENQ MX806ST
Cena brutto:

5490 zł

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

OPTOMA X305ST 
Cena brutto:

5690 zł

• System projekcji: 3LCD
• Rozdzielczość: XGA
• Jansość: 2800 ANSI Lumenów
• Kontrast: 3000:1

SONY VPL-SX226
Cena brutto:

5890 zł

w zestawie z projektorem taniej:w zestawie z projektorem taniej: w zestawie z projektorem taniej:
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Programowalne przyciski 
bezpośrednio na 
tablicy -  17 przycisków 
z najważniejszymi 
funkcjami, w tym 3 przyciski 
dowolnie programowalne 
przez użytkownika. Pasek 
skrótów połączony trwale 
z tablicą. 

Interwrite DualBoard 1289 89” Interwrite TouchBoard Plus 1088 88”  Technologie tablic interaktywnych

opcjonalnie: podstawa jezdna z wysięgnikiem na projektor - 1635 zł brutto, uchwyt ścienny US1 - 125 zł brutto, przewód VGA 10m - 135 zł brutto, instalacja - wycena indywidualna

• przekątna 89” 
• format 16:10 
• 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).

Technologia optyczna:
• pozycjonowanie za pomocą  

kamer umieszczonych w rogach 
tablicy

• obsługa za pomocą palca lub 
dowolnego wskaźnika

• uszkodzenie powierzchni  
projekcyjnej nie wpływa na działanie 
urządzenia

Technologia IR (pozycjonowanie  
w podczerwieni):

• pozycjonowanie za pomocą diód 
umieszczonych w ramie tablicy

• obsługa za pomocą palca lub 
dowolnego wskaźnika

• uszkodzenie powierzchni projekcyjnej 
nie wpływa na działanie urządzenia 

Technologia EM 
(elektromagnetyczna):

• obsługa za pomocą sepcjalnych piór 
zasilanych z baterii lub ładowanych 
akumulatorów

• wysoka rozdzielczość dla zastosowań 
wymagających precyzyjnych wskazań

• praca przy pomocy pióra wspiera 
prawidłowe nawyki związane z nauką 
pisania

Do każdej tablicy interaktywnej 
TouchBoard Plus dołączone 
jest oprogramowanie do 
tworzenia własnych ćwiczeń 
interaktywnych „Zrób To Sam! 
pomocnik nauczyciela”

Cena brutto:

4390 zł
Cena brutto:

4390 zł

TABLICE I ZESTAWY INTERAKTYWNE DLA EDUKACJI - BLISKA PROJEKCJA 16:10
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• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: WXGA
• Jasność: 3000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 13000:1

BENQ MW820ST
Cena brutto:

7290 zł

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: WXGA
• Jasność: 3000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 18000:1

OPTOMA W303ST
Cena brutto:

7290 zł

• System projekcji: 3LCD
• Rozdzielczość: WXGA
• Jasność: 2600 ANSI Lumentów
• Kontrast: 3000:1

SONY VPL-SW225
Cena brutto:

8190 zł

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Jasność: 3000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 13000:1

BENQ MW820ST
Cena brutto:

7290 zł

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: WXGA
• Jasność: 3000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 18000:1

OPTOMA W303ST
Cena brutto:

7290 zł

• System projekcji: 3LCD
• Rozdzielczość: XGA
• Jansość: 2800 ANSI Lumenów
• Kontrast: 3000:1

SONY VPL-SW225
Cena brutto:

8190 zł

w zestawie z projektorem taniej:w zestawie z projektorem taniej:
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opcjonalnie: podstawa jezdna - 950 zł brutto, uchwyt sufitowy Kauber UP 42-65 - 185 zł brutto, przewód VGA 10m -135 zł brutto, instalacja - wycena indywidualna

TABLICE I ZESTAWY INTERAKTYWNE DLA EDUKACJI - STANDARDOWA PROJEKCJA 4:3
ESPRIT Dual Touch 80” ESPRIT Multi Touch 80” Interwrite DualBoard 1279 79” 

Cena brutto:

2840 zł
Cena brutto:

2990 zł
Cena brutto:

3190 zł

• przekątna 80” 
• format 4:3
• technologia optyczna
• powierzchnia: ceramiczna, magnetyczna 

i suchościeralna
• obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika 
• działa w technologii Plug&Play
• GWARANCJA: 3 lata na produkt, dożywotnia na 

powierzchnię ceramiczną tablicy!

• przekątna 80” 
• format 4:3 
• technologia IR
• powierzchnia: ceramiczna, 

magnetyczna i suchościeralna
• obsługa za pomocą palca lub 

dowolnego wskaźnika 
• działa w technologii Plug&Play 
• GWARANCJA: 3 lata na produkt, 

dożywotnia na powierzchnię 
tablicy!

• 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.

Programowalne przyciski 
bezpośrednio na tablicy -  17 
przycisków z najważniejszymi 
funkcjami, w tym 3 przyciski 
dowolnie programowalne przez 
użytkownika. Pasek skrótów 
połączony trwale z tablicą. 

Tablica posiada w standardzie 4 pióra, 
przyczepiane na prawym boku ramy. Po 
podniesieniu danego pióra oprogramowanie 
automatycznie rozpoznaje jego kolor 
lub wymazywacz (pióra są zdefiniowane 
w 3 kolorach: czerwony, niebieski i czarny, 
czwarte pióro służy jako wymazywacz).
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w zestawie z projektorem taniej:w zestawie z projektorem taniej: w zestawie z projektorem taniej:

Cena brutto:

4940 zł
Cena brutto:

5040 zł
• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Jasność: 3300 ANSI Lumentów
• Kontrast: 13000:1

BENQ MX528

Cena brutto:

4740 zł

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Jasność: 3300 ANSI Lumentów
• Kontrast: 13000:1

BENQ MX528

Cena brutto:

4840 zł

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Jasność: 3300 ANSI Lumentów
• Kontrast: 13000:1

BENQ MX528

Cena brutto:

4590 zł

Cena brutto:

4790 zł

• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Jasność: 3000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 20000:1

OPTOMA DX349
• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Jasność: 3000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 20000:1

OPTOMA DX349
• System projekcji: DLP
• Rozdzielczość: XGA
• Jasność: 3000 ANSI Lumentów
• Kontrast: 20000:1

OPTOMA DX349
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Avtek Touchscreen 55 pro2 BenQ RP552H 55” Newline TT-5515B 55”

Cena brutto:

7890 zł

MONITORY INTERAKTYWNE DLA EDUKACJI

Cena brutto:

9990 zł
Cena brutto:

7990 zł

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.

• przekątna: 55”
• format: 16:9
• rozdzielczość: FullHD
• technologia: IR
• żywotność matrycy: 30000 godzin
• powierzchnia: HardT Glass
• OPS: opcjonalnie
• GWARANCJA: 2 lata lub 3 lata* po rejestracji  

na stronie producenta

Monitor interaktywny z 10-punktowym wsparciem dotyku, nauczyciele i uczniowie 
mogą aktywnie pracować dzięki szerokiemu wachlarzowi interaktywnych 
aplikacji. Monitor RP552H jest tak zaprojektowany, aby nie było potrzeby 
używania dodatkowych sterowników, dzięki funkcji plug and play monitor 
jest gotowy do interakcji z dowolną zawartością z obsługiwanego systemu 
operacyjnego. Zaprojektowany w taki sposób aby maksymalnie podczas pracy 
chronić wzrok nauczycieli i uczniów oraz zapobiegać zmęczeniu oczu. RP552H 
oferuje niestandardowy System Android ™ OS, który integruje w sobie różne 
przydatne aplikacje do nauki w klasie: przeglądarkę internetową, File Manager, 
Media Player (otwiera pliki zdjęć, muzyki i video).

• przekątna: 55”
• format: 16:9
• rozdzielczość: FullHD
• technologia: IR
• żywotność matrycy: 30000 godzin
• powierzchnia: szkło hartowane
• OPS: opcjonalnie Slot-in-PC   
• GWARANCJA: 3 lata

Monitor interaktywny TT-5515B to produkt z 15-stej już serii monitorów 
interaktywnych. Urządzenie obsługuję aż 10 punktów dotyku 
równoczesnego. Zainstalowany Android i wbudowane Wi-Fi pozwalają 
na przeglądanie stron internetowych, oglądanie filmów, zdjęć, a także 
dokonywanie adnotacji na przeglądanym materiałach. Technologia 
zastosowana w monitorze interaktywnym TT-5515B działa na zasadzie 
pozycjonowania w podczerwieni. Rozwiązanie all-in-one – możliwość 
zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opjca) – każdy z monitorów 
wyposażony jest również w port OPS. Urządzenie wyposażone jest 
w powłokę non-glare, która zapewnia ochronę przez odbijaniem się 
światła od powierzchni monitora. Monitor wyposażony jest w MirrorOP 
- pozwala na bezprzewodową transmisję obrazu z telefonu lub tabletu.

• przekątna: 55”
• format: 16:9
• rozdzielczość: FullHD
• technologia: IR
• żywotność matrycy: 30000 godzin
• powierzchnia: szkło hartowane
• OPS: opcjonalnie
• GWARANCJA: 3 lata

opcjonalnie: przekątne 65”, 75”, 84”, 98”; wózki, standy i uchwyty ścenne EDBAK: TR4, TR51, STD01, PWB1, PWB2. W celu wyceny indywidualnej prosimy o kontakt z biurem handlowym.
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MONITORY INTERAKTYWNE DLA EDUKACJI

PODSTAWA JEZDNA TR4

UCHWYT ŚCIENNY PWB1 UCHWYT ŚCIENNY PWB2

STAND STD01 PODSTAWA JEZDNA TR51
•	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 brutto:

1597 zł

Cena brutto:

153 zł

Cena brutto:

884 zł
Cena brutto:

1019 zł

Cena brutto:

204 zł
W celu wyceny innych produktów EDBAK prosimy o kontakt z biurem handlowym.
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Tablet+2 LabeMate+

Zestaw czujników do Chemii z LabMate +
Zestaw czujników do Bilogii z LabMate +                          
Zestaw czujników do Fizyki z Labe Mate +

Zestaw czujników do Chemii z Tablet+2
Zestaw czujników do Biologii z Tablet+2                            
Zestaw czujników do Fizyki z Tablet+2

ELEKTRONICZNE LABORATORIA DO SZKOLNYCH PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH

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

Urządzenie na bazie systemu Android, wyposażone w 10 
wbudowanych czujników: UV, światła, temperatury, tętna, 
wilgotności, przyśpieszenia, dźwięku, barometr, mikrofon 
oraz GPS/lokalizacja. Dodatkowo można podłączyć cztery 
z ponad 60 dostępnych zewnętrznych czujników einstein™, 
a tablet potrafi zbierać dane nawet z 18 czujników 
jednocześnie, dzięki czemu można przeprowadzać bardzo 
rozbudowane eksperymenty. 
Dzięki standardowo zainstalowanemu oprogramowaniu 
MiLab oraz Świat einstein™ dane można analizować 
od razu, niezależnie od tego czy eksperyment odbywa 
się w klasie czy na zewnątrz. Jest co całkowicie 
samodzielne rozwiązanie, które poza spełnianiem funkcji 
zaawansowanego rejestratora danych (data loggera) jest 
też nowoczesnym, ośmiordzeniowym tabletem 8,9” ze 
slotem kart MicroSD, dwoma kamerami o rozdzielczości 
nawet 4k oraz połączeniami WiFi oraz Bluetooth.

Urządzenie stworzone dla szkół, które są wyposażone 
w komputery lub tablety. LabeMate+ posiada sześć 
wbudowanych czujników: temperatury, pulsu, ciśnienia, 
wilgotności, światła, UV. Dodatkowo mnożna podłączyć 
czterech zewnętrznych czujników, a używając einstein 
Splitter - nawet 8 z ponad 60 dostęnych! Co więcej, 
LabMate+ jest przygotowany do analizowania danych 
ze wszystkich 14 czujników jednocześnie. To wszystko 
pozwala na przeprowadzanie naprawdę rozbudowanych 
eksperymentów wykorzystujących wiele różnych czujników 
posiadając tylko jeden data logger i nie martwiąc się 
o to, że zabraknie portów do podłączania czujników. 
LabMate+ zaprojektowany został do użycia z komputerem 
lub tabletem, z którymi łączyć się może poprzez gniazdo 
MicroUSB lub Bluetooth, a bateria pozwala na ponad 24 
godziny odczytu danych z czujników.

Cena brutto:

2440 zł
Cena brutto:

1399 zł

Cena brutto:

Cena brutto:

Uruchom 
wyobraźnię

Gdybyśmy tylko mogli 

rozwinąć dociekliwą naturę 

każdego dziecka w pasję 

i ciekawość...

Moglibyśmy 

zainspirować
pokolenie młodych umysłów 

do poszukiwania odpowiedzi, 

które odmienią świat.

https://abcprezentacji.pl/pic/upload/Business_Group_laboratoria_EINSTEIN_katalog.pdf
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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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