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MONITORY INTERAKTYWNE

NAJWIĘKSZY WYBÓR

MONITOR INTERAKTYWNY podlega preferencyjnej stawce 0% VAT!
Dowolny monitor interaktywny z wbudowanym komputerem lub bez, można 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.

QUEST

TOUCHSCREEN PRO

LASER AIR

dużo możliwości

najlepsza cena

najwyższa jakość

• ekonomiczne monitory o bardzo dobrych parametrach
• duża ilość złączy i niska waga monitora
• wbudowany tryb tablicy interaktywnej aktywny bez
konieczności podłączania komputera
• zainstalowanie komputera OPS pozwala na otrzymanie
urządzenia typu All-in-One
• hartowana, 4-milimetrowa szyba zapewnia najwyższy
standard bezpieczeństwa
• wygodne, dotykowe menu OSD

Monitor
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Cena bez komputera Cena z komputerem
0% VAT
0% VAT

• jedna z najpopularniejszych marek sprzętu interaktywnego
w polskiej edukacji
• znane i cenione oprogramowanie Flow!Works z licencją na
całą szkołę
• 5 lat gwarancji*
• możliwość dokupienia systemu do głosowania tego samego
producenta
• czarna, aluminiowa rama
• duża liczba złączy (m.in. 3 x VGA, 3 x HDMI, porty USB)

Monitor

Cena bez komputera
0% VAT

Cena z komputerem
0% VAT

• wbudowany wielofuncyjny moduł WI-FI (odbieranie sieci
i router w jednym)
• android z możliwością instalowania dodatkowych aplikacji
• głośniki o mocy 2 x 15 W - sprawdzają się nawet w dużych
salach lekcyjnych
• oprogramowanie Oktopus w języku polskim
• do wyboru aż 3 wersje komputera OPS (Easy Air)
• najwyższa jakość holenderskiego producenta potwierdzona aż
7-letnią gwarancją

Monitor

Cena bez komputera Cena z komputerem
0% VAT
0% VAT

TouchScreen
55 Pro

6.499,-

9.499,-

Quest 55"

7.316,-

10.161,-

Laser Air 55”

8.942,-

TouchScreen
65 Pro

9.999,-

12.999,-

Quest 65"

11.381-

13.820,-

Laser Air 65”

12.194,-

* wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu

dostępne
komputery Easy Air
na następnej stronie

WYBIERZ AKCESORIA DO MONITORA INTERAKTYWNEGO

www.multimediawszkole.pl

statyw mobilny

TouchScreen Mobile Stand

1.199,-

uchwyt ścienny elektryczny

statywy

Wallom

elektryczne

• pasują do wszystkich monitorów
z gazetki
• do wyboru wersja mobilna
i stacjonarna
• płynna regulacja wysokości
w zakresie 50 cm
• wygodna podstawa jezdna
z blokowanymi kółkami
(wersja mobilna)
• półka z tyłu statywu – umożliwia
montaż pełnowymiarowego
komputera

• pasuje do wszystkich
monitorów w ofercie
• dwie wersje kolorystyczne
– biała oraz czarna
• elegancki wygląd
i funkcjonalna konstrukcja
• płynna regulacja wysokości
w zakresie 50 cm

4.499,-

3.499,-

STACJONARNY

statywy

• pasuje do wszystkich monitorów interaktywnych
w gazetce
• stabilna konstrukcja
• szerokość podstawy pozwala transportować monitor
między pomieszczeniami
• szklana półka na komputer lub inne akcesoria

nieelektryczne

• pasują do wszystkich monitorów z gazetki
• do wyboru wersja mobilna i stacjonarna
• płynna regulacja wysokości w całym
zakresie
• wygodna podstawa jezdna z blokowanymi
kółkami (wersja mobilna)

komputer OPS

Easy Air*

3.999,-

MOBILNY

3.399,STACJONARNY

3.799,MOBILNY

•
•
•
•

dostępny w 3 wersjach
zainstalowany system Windows 10
szybki dysk SSD 120 GB
mocna karta graficzna Intel HD 5500
(Intel HD 6000 w wersji i7)
• procesory Intel i3-5010U,
i5-5200U, i7-5550U

Komputer
OPS
Cena

i3

i5

i7

uchwyt

oprogramowanie

RM Easiteach

399,-**

• ponad 4500 materiałów w bazie
• rozpoznawanie pisma w języku polskim
• przekształcanie tekstu na mowę i rozpoznawanie
rysowanych ręcznie kształtów
• bank prostych gier i zabaw w formie mini aplikacji
• licencja na 5 stanowisk

4.999,- 5.999,- 6.999,-

* dedykowany do monitorów CTOUCH Laser Air

** przy zakupie dowolnego monitora interaktywnego dostępnego na stronie www.multimediawszkole.pl

ścienny
• idealny do monitorów CTOUCH, które
nie posiadają uchwytu w zestawie

449,-

Sprawdź zestawy
z tablicą interaktywną
na stronie 4
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ZESTAWY INTERAKTYWNE

W ZESTAWIE TANIEJ!

zestaw

zestaw

PREMIUM

FULL HD

tablica interaktywna

QWB200-PS
projektor krótkoogniskowy

DX881ST

tablica interaktywna

CENA PROMOCYJNA!

QW100WS-PS

5.999,-

DH758UST

PONAD 1.500 ZŁ TANIEJ!

WMB-X1
oprogramowanie interaktywne

oprogramowanie interaktywne

5 lat
gwarancji
na projektor!

• obraz o przekątnej 80” w popularnym formacie 4:3
• obsługa dotyku za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
• uniwersalna powierzchnia tablicy: porcelanowa, suchościeralna,
magnetyczna, przystosowana do projekcji, odporna na uszkodzenia
• cechy specjalne tablicy: paski skrótów oraz interaktywna półka na pisaki
• projektor krótkoogniskowy XGA o jasności 3.300 ANSI lm
i żywotności lampy do 7.000 godz. w trybie Dynamic ECO
• wysoki kontrast 15.000:1 i duża liczba złącz (HDMI i 2 x VGA)
• gwarancja dla sektora edukacyjnego: 5 lat na tablicę (25 lat na
powierzchnię tablicy), 5 lat na projektor oraz 3 lata na lampę
(max. 2.000 godz. pracy)*

4

PONAD 1.000 ZŁ TANIEJ!

uchwyt do projektora

WallMount Pro 1200

AVTEK CABLE VGA 15 M GRATIS!

10.499,-

projektor ultrakrótkoogniskowy

uchwyt do projektora

DO KAŻDEGO ZESTAWU INTERAKTYWNEGO -

CENA PROMOCYJNA!

5

lat
gwarancji
na projektor!

głośniki aktywne

Speaker Active

369,-**
Głośniki ścienne idealnie
pasujące do zestawów z tablicą
interaktywną.

* wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.multimediawszkole.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu

• obraz o przekątnej 96” w formacie 16:9
• obsługa dotyku za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
• uniwersalna powierzchnia tablicy: porcelanowa, suchościeralna,
magnetyczna, przystosowana do projekcji, odporna na uszkodzenia
• cechy specjalne tablicy: paski skrótów oraz interaktywna półka na pisaki
• projektor ultrakrótkoogniskowy FullHD o jasności 3.500 ANSI lm
i żywotności lampy do 7.000 godz. w trybie Dynamic ECO
• wysoki kontrast 10.000:1, dwa złącza HDMI, z czego jedno z obsługą standardu
MHL
• gwarancja dla sektora edukacyjnego: 5 lat na tablicę (25 lat na powierzchnię
tablicy), 5 lat na projektor oraz 3 lata na lampę (max. 2.000 godz. pracy)*

** przy zakupie dowolnego zestawu interaktywnego dostępnego na stronie www.multimediawszkole.pl

WIZUALIZERY

www.multimediawszkole.pl

wizualizery przenośne

wizualizer przenośny

F17HD | F50HD

DC192

• rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080) - najlepsza jakość
obrazu
• bezpośrednie podłączenie do monitora/projektora:
wyjście wideo VGA, HDMI
• 8-krotny zoom optyczny - najmniejsze detale bez straty
jakości (F50HD)
• powiększony obszar skanowania (F50HD ponad A4 / F17HD
ponad A3)
• rozszerzona pamięć: zapis na kartach SD (F17HD / F50HD)
oraz na pamięci USB (F50HD)
• wbudowana pamięć na 240 zdjęć XGA - przydatna
gdy pod ręką nie ma komputera, pamięci przenośnej lub
karty SD
• dodatkowe oświetlenie LED pomagające przy słabym świetle
• pilot bezprzewodowy w zestawie
• 5 lat gwarancji

• rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080) - najlepsza jakość
obrazu
• wejścia i wyjścia HDMI oraz VGA pozwalają na bezpośrednie
podłączenie do monitora lub projektora
• 8-krotny zoom optyczny oraz 2x zoom matrycowy – łącznie
aż 16x zoom bez utraty jakości
• wbudowany mikrofon
• obszar skanowania 420 x 315 mm
• zapis zdjęć i filmów na pendrive
• dodatkowe oświetlenie LED
• 5 lat gwarancji

2.799,DC192

wizualizer stacjonarny

PS751

• wbudowana podświetlarka do przezroczy (filmy, slajdy,
zdjęcia rentgenowskie, folie)
• rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080) - najlepsza jakość
obrazu
• wejścia i wyjścia HDMI oraz VGA pozwalają na
bezpośrednie podłączenie do monitora lub projektora
• 8-krotny zoom optyczny oraz 2x zoom matrycowy – łącznie
aż 16x zoom bez utraty jakości
• dwie lampy LED do dodatkowego oświetlenia
• 5 lat gwarancji

5.129,PS751

2.759,F50HD

1.849,F17HD
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PROJEKTORY

WYBIERZ PROJEKTOR

PJD5151 | PJD5155 | PJD5250 |
PJD5255 | PJD5555W

D555WH-EDU | D557WH-EDU | DH558-EDU
UNIKALNA OFERTA Z 5-LETNIĄ GWARANCJĄ DLA SZKÓŁ

Ekonomiczne projektory o uniwersalnym zastosowaniu.
Gwarancja 2 lata na projektor, 1 rok (do 1000 godzin)
na lampę.

Modele EDU są dedykowane dla rynku edukacyjnego.
Klienci z tego sektora mogą otrzymać aż 5-letnią
gwarancję na projektor oraz 3-letnią gwarancję na
lampę (do 2.000 godzin).

Cecha/model

D555WH-EDU

D557WH-EDU

DH558-EDU

Cecha/model

Jasność

Wysoka jasność 3.000 ANSI lm – sprawdzi się w większości typowych

Jasność

ANSI lm

sal lekcyjnych zapewniając jasny i wyraźny obraz

ANSI lm

4:3

16:10

16:9

Rozdzielczość

1.024x768 (XGA)

1.280x800 (WXGA)

1.920x1.080 (FullHD)

Żywotność

Nawet do 10.000 godzin w trybie Dynamic Eco – zapewnia długie

Format

źródła światła
Złącze HDMI
Cena

użytkowanie i oszczędność na wymianie lamp

PJD5151

PJD5155

PJD5250

PJD5255

PJD5555W

3.100

3.300

3.100

3.300

3.300

Format
Rozdzielczość
Żywotność

4:3

4:3

16:10

800x600 (SVGA)

1.024x768 (XGA)

1.280x800 (WXGA)

Nawet do 10.000 godzin w trybie Dynamic Eco – zapewnia długie użytkowanie

źródła światła

tak

tak

tak

1.879,-

2.069,-

2.849,-

Złącze HDMI
Cena

i oszczędność na wymianie lamp
-

tak

-

tak

tak

1.439,-

1.559,-

1.649,-

1.859,-

2.089,-

stolik prezentacyjny

Trolley Duo

PJD7835HD
Zaawansowany projektor oferujący rozdzielczość
FullHD.

Doskonałe narzędzie dla osób korzystających np.
z projektora i laptopa. Stolik prezentacyjny Avtek Trolley
Duo posiada dwa rozkładane blaty do umieszczenia
projektora i notebooka oraz półkę, na której można
przewozić walizkę lub dodatkowy sprzęt.

3.999,-

Bardzo wysoka jasność i rozdzielczość modelu PJD7835HD czynią z niego doskonałą
propozycję dla szkół chcących korzystać z obrazu najlepszej jakości.
• 2 złącza HDMI (w tym jedno z obsługą MHL)
• obudowa z pokrywą zasłaniającą kable
• 3 lata gwarancji na projektor, 1 rok (do 1000 godzin) na lampę
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299,-*

•
•
•
•
•

dwa rozkładane blaty
duże kółka do transportu
regulowana wysokość
dodatkowa półka do przewożenia sprzętu
kolor: szary

* przy zakupie dowolnego projektora dostępnego na stronie www.multimediawszkole.pl

EKRANY | AKCESORIA

www.multimediawszkole.pl
ekrany

uchwyt

Wall Standard

torba

EasyMount

Avtek Bag+

249,• idealny do montażu sufitowego
lub ściennego
• dolna belka wykonana z materiału
zapobiegającego fałdowaniu powierzchni
• blokada zabezpieczająca przed zwijaniem
• regulacja wysokości dolnej krawędzi

Wall Standard 175

99,ekrany

99,-

Tripod Standard
229,Tripod Standard 150 (150 x 150)

• ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
i regulacji wysokości
• specjalne ramię eliminujące efekt trapezu
• format 1:1, 4:3, 16:9, 16:10
(regulacja ręczna)
• wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna
(współczynnik odbicia światła 1.0)

• uchwyt uniwersalny do projektorów
• możliwość zawieszenia projektora
bezpośrednio pod sufitem lub
w odległości od 43 do 65 cm
• możliwość dokupienia przedłużenia

kabel

HDMI

ekrany

Video Standard
• idealny do montażu sufitowego lub
ściennego
• czarny top pozwala na dopasowanie
wysokości obrazu do poziomu oczu widza
• czarne boczne ramki zwiększające kontrast
oglądanego obrazu
• format 4:3

239,Video Standard 175

269,Video Standard 200

• torba jednokomorowa na dowolny projektor
przenośny, mający wymiary mniejsze niż
270 x 110 x 350 mm
• wzmocniona pianką o grubości 10 mm
• kieszeń zewnętrzna o wymiarach 290 x 260 mm
• wewnętrzna kieszeń na pilota
• rączka, odpinany pasek na ramię
• 2 rzepy zabezpieczające zawartość
• materiał Nylon PVC 600D

Avtek
Cable HD
Cena

5m

10 m

15 m

59,-

99,-

159,-

• duże przekroje żył zapewniają doskonałej
jakości sygnał
• pierścienie z ferrytu eliminują zakłócenia
powodujące obniżenie jakości obrazu
• standard HDMI 1.4 umożliwia transmisję
obrazu o rozdzielczości 4.096x2.160
• długości 5m, 10m, 15m
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TECHNOLOGIA LASER&LED

www.bezlampowe.pl/rewolucja/

2.899,XJ-V1

3.489,XJ-V2

Oferta ważna od 01.02.2016 r. do 30.04.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.
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.

GDZIE KUPIĆ?
... lub znajdź naszego partnera na www.multimediawszkole.pl

