PROMOCJA

profesjonalne rozwiązania dla sal konferencyjnych

Flipchart Shark

zaprezentuj się

Shark to inteligentny flipchart z dwoma wysuwanymi ramionami do dodatkowych arkuszy papieru
oraz suchościeralną powierzchnią magnetyczną. Posiada szeroką półkę na markery, podnoszony zacisk
do papieru oraz regulowane haczyki umożliwiające dopasowanie do różnych rozmiarów bloków. Trójnożny statyw
o regulowanej wysokości można złożyć do przechowywania lub transportu.

Z LEPSZEJ STRONY

Pełna oferta dostępna

na:

czasnabiuro.pl

podnoszony zacisk do bloku
oraz regulowane haczyki
magnetyczna powierzchnia suchościeralna
szeroka półka na markery z klipsami
regulacja wysokości

PREZENT
O WARTOŚCI

149 PLN
BRUTTO

395

czasnabiuro.p

l

PLN
+VAT

Tablica z klipsem i haczykami
Stylowa tablica Quartet pozwoli urozmaicić wnętrze nie tylko biura czy sali konferencyjnej, ale także pokoju czy nowoczesnej
kuchni. Wyposażona w dodatkowe klipsy do papieru, powierzchnię suchościeralną oraz haczyki na klucze, które zapewniają
wygodę i funkcjonalność w wielu rozmaitych zastosowaniach.

Promocja ważna od 1.02.2014 do 30.04.2014 lub do wyczerpania zapasów
Promocje dostępne u wybranych Partnerów programu, których lista znajduje się na www.czasnabiuro.pl
Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walutowego

TABLICE SUCHOŚCIERALNE

PROJEKTOR

Classic
Nobo Classic - najwyższej jakości suchościeralna i magnetyczna powierzchnia, zamknięta w eleganckiej
i wytrzymałej ramie sprawia, że tablice z serii Classic są doskonałym rozwiązaniem do każdego biura. Wraz z tablicą
w zestawie znajduje się wygodna półka na pisaki oraz zestaw do łatwego montażu tablicy na ścianie.

XJ-M140
Projektor Casio XJ-M140 korzysta z nowoczesnej, ekologicznej technologii Laser&LED. Klasyczną, zawierającą
szkodliwą rtęć lampę do projektora zastąpiono diodami LED wspieranymi światłem niebieskiego lasera.
Takie rozwiązanie jest nie tylko ekologiczne, ale pozwala na oszczędność kosztów – technologię Laser&LED
charakteryzuje aż 20.000 godzin żywotności!

Dzięki monitorowi interaktywnemu Avtek TouchScreen 65 dotychczasowe formy prowadzenia spotkań
biznesowych mogą zostać znacząco urozmaicone m.in. interaktywną prezentacją lub możliwością współpracy
kilku osób przy projektach z jednoczesnym wyświetlaniem treści i nanoszeniem notatek lub poprawek.

65” panel z podświetleniem Egde LED
4 mm wzmocniona szyba antyrefleksyjna
sterowanie prezentacją
za pomocą dotyku palca

rozmiar (cm) cena PLN
60 x 45 59 +VAT
90 x 60 89 +VAT
120 x 90 169 +VAT
150 x 100 209 +VAT

łatwe i intuicyjne sterowanie

możliwość jednoczesnej pracy dwóch osób

solidna aluminiowa rama

wydajny układ chłodzenia
gwarantujący bardzo cichą pracę projektora

zintegrowane głośniki 2 x 10 W

najwyższej jakości magnetyczna
powierzchnia suchościeralna

1.5x zoom optyczny pozwala łatwo
dostosować wielkość obrazu
do rozmiaru ekranu projekcyjnego

wygodna półka na markery
•
•
•
•
•
•

180 x 120 359 +VAT
240 x 120 1039 +VAT

3249 PLN
+VAT

Gąbka magnetyczna

rozdzielczość
jasność
złącza

180 x 90 319 +VAT

Markery

TouchScreen 65

AŻ 20.000 GODZIN
ŻYWOTNOŚCI!

Sprawdź ceny naszych tablic!

Liquid Ink (6 szt.)

MONITOR INTERAKTYWNY

Płyn czyszczący

Everyday 250 ml

Ekran elektryczny

wysoka jasność - aż 2.500 ANSI lumenów
rozdzielczość XGA (1.024 x 768, format 4:3)
kontrast 1.800:1
duża ilość złącz (w tym HDMI)
cicha praca – zaledwie 28 dB w trybie ECO
technologia 3D Ready

Wskaźnik teleskopowy

Gigant

żywotność panelu

9.999 PLN

technologia
sterowniki

30.000 h lub 25 lat*
optyczna i podczerwień, 2 punktowa
niewymagane

+VAT

* przy założeniu 6 h pracy dziennie, 5 dni w tygodniu, 40 tygodni w roku

Connect Desk T01

• obracana platforma z regulacją
wysokości: 81 - 120 cm
• wymiary platformy: 38 x 43 cm
• wymiary podstawy: 60 x 60 cm
• maksymalne obciążenie
platformy - 10 kg
• podstawa na 4 kółkach
(2 z blokadą)

wygodne otwieranie pneumatyczne
bogaty wybór złącz:
•
•
•
•
•
•
•

przekątna (cm) cena PLN
200 1033 +VAT

+VAT

HDMI, VGA, USB

Przyłącze stołowe z panelem przednim otwieranym pneumatycznie jest doskonałym rozwiązaniem wszędzie
tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i bogaty wybór złącz. Przyłącze można zamontować w biurkach
lub też stole konferencyjnym, dzięki czemu użytkownik zyskuje szybki i wygodny dostęp do wszystkich
podłączonych urządzeń.

+VAT

27

360cd / m2
wejście/wyjście audio (mini jack 3.5 mm)

Stolik pod projektor

30 PLN

PLN

1.920 x 1.080

21*

PLN
+VAT

*wkłady do gąbki (10 szt.)

27

PLN
+VAT

czasnabiuro.pl

240 1173 +VAT
300 1408 +VAT

• długość od 23,5 do 115 cm

78

widok złącz od spodu

PLN
+VAT

399

PLN
+VAT

czasnabiuro.pl

650

PLN
+VAT

zasilanie 230V
2 x złącze RJ45
1 x złącze HDMI
1 x złącze D-Sub15 (VGA)
1 x złącze Mini jack 3.5 mm
1 x złącze Composite
1 x złącze USB

eleganckie czarne aluminium
możliwość zamontowania
do różnych biurek lub stołów
czasnabiuro.pl

