promocja
Zestaw Interaktywny Avtek

• Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 2080 (o wartości 3.499 zł)
• Oprogramowanie RM Easiteach licencja 5-stanowiskowa (o wartości 499 zł)
• Oprogramowanie Ediba Interaktywna Premium (o wartości 399 zł)
• Avtek przewód VGA 10m (o wartości 129 zł)
• Avtek ST1200 uchwyt do projektora krótkoogniskowego (o wartości 264 zł)
• Projektor krótkoogniskowy Vivitek D871ST (o wartości 3.179 zł)

Cena detaliczna: 6.499 zł brutto

Oszczędzasz 900 zł!

7.399 zł brutto

Kupując ten zestaw możesz dodatkowo wybrać:
• Pilot do prowadzenia prezentacji
Avtek Remote

30% rabatu*

• Profesjonalne głośniki do tablic
interaktywnych Avtek Speaker Pro

30% rabatu*

Cena detaliczna: 124 zł brutto

Cena detaliczna: 607 zł brutto

177 zł brutto

868 zł brutto

Warunkiem skorzystania z oferty 30% upustu jest zakup jednego lub obu produktów promocyjnych
na jednej fakturze razem z zestawem interaktywnym Avtek

opis produktów
Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 2080
•
•
•
•

obszar roboczy i projekcyjny 77”
technologia optyczna zapewniająca wysoką rozdzielczość i precyzję
powierzchnia suchościeralna, magnetyczna
obsługa palcem lub dowolnym wskaźnikiem

• Multi-touch - możliwość pracy dwóch osób jednocześnie
• oprogramowanie RM Easiteach w zestawie
• współpraca z systemami Windows, Mac OS, Linux

Projektor krótkoogniskowy Vivitek D871ST
•
•
•
•
•

• Projektor krótkoogniskowy – obraz o przekątnej 77”
z zaledwie 94 cm!
• Specjalna gwarancja dla sektora edukacyjnego
- 5 lat na projektor oraz 3 lata (max. 2.000 godzin) na lampę*
• Długa żywotność lampy - nawet 6.000h w trybie ECO
• Prosta i intuicyjna obsługa

Wysoka jasność – aż 3.000 ANSI lumenów
Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)
Dwa złącza HDMI oraz złącza VGA (D-Sub15)
Wbudowany głośnik o mocy 10W
Wysoki kontrast, technologia DLP® oraz BrilliantColor™
gwarantują jasne, wyraźne i idealnie odwzorowane barwy

* wymaga bezpłatnej rejestracji. Szczegóły na www.vivitek.pl

Oprogramowanie
RM Easiteach

Oprogramowanie
Ediba Interaktywna Premium

•
•
•
•
•
•

• 280 zadań na płycie
• około 20 nowych ćwiczeń online co miesiąc
• w pakiecie zestawy ćwiczeń:
Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Angielski,
Edukacja Specjalna

rozpoznawanie pisma w j. polskim
przekształcanie tekstu na mowę
rozpoznawanie kształtów
bank ponad 4.500 mediów
wbudowany bank widżetów
Licencja na 5 stanowisk

Avtek
przewód VGA 10m

Avtek ST1200
uchwyt do projektora krótkoogniskowego

• przewód VGA ze złączami D-Sub15
• przesyłanie pełnego sygnału RGB
• pierścienie z ferrytu
- brak zakłóceń powodujących szumy obrazu
• długość 10m

• regulacja odległości projektora od ściany
w zakresie do 114cm
• możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 15°
• możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 22,5°
• maksymalny udźwig - 25kg
• dodatkowa linka odciążająca w zestawie

Avtek Remote
pilot do prowadzenia prezentacji

Avtek Speaker Pro
głośniki do tablic interaktywnych

• 2-w-1: bezprzewodowy prezenter i czytnik USB kart microSD
• zapewnia bezprzewodowe sterowanie najważniejszymi funkcjami
prezentacji Power Point (page up/down, ukryj ekran)
• technologia radiowa RF 2.4 GHz zapewnia zasięg do 10 m
• wskaźnik laserowy (Klasa II) o zasięgu 200 m

•
•
•
•

Present | Teach | Inspire

idealne do małych i średnich sal lekcyjnych i konferencyjnych
moc wyjściowa 2 x 30W RMS
regulacja głośności i wybór wejść na panelu przednim
wbudowane złącza idealne do instalacji
z projektorem i komputerem

(pieczątka dealera)

Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne i mogą ulec zmianie w zależności od kursu walutowego.
Promocja ważna do 31.12.2012 lub do wyczerpania zapasów.

