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Teraz w cenie każdego zestawu interaktywnego 
dostęp do portalu nauczyciel.pl na 1 rok !

Zasoby edukacyjne najwyższej jakości



Zestaw idealny z projektorem NEC i tablicą do wyboru

Projektor ultraszerokokątny NEC UM280X EDU z uchwytem

jasność 2800 ANSI lm

kontrast 3000:1

żywotność lampy 4000/8000 h (normal/eco)

wbudowany głosnik 16W

2 wejścia HDMI

edukacyjna gwarancja na lampę 3 lata lub 3000 h

technologia 3LCD

Projektor ultraszerokokątny jest instalowany bezpośrednio 
nad tablicą. Dzięki temu użytkownik zasłania wyświetlany 
obraz w niewielkim stopniu.

YBR UT CS JY A

DPL

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.prezenter.pl    |     www.interaktywne.eu

Tablica interaktywna IPBoard 85 DPTablica interaktywna iBoard 82

W zestawie:

 kabel VGA 10 m 

IPBoard 85 DPiBoard 82

Projektor NEC UM280X EDU
+ tablica z VAT

7999,- 7699,-

W cenie uwzględniono koszty transportu!

tablica elektromagnetyczna

wysoka precyzja i szybkość działania 

tryb DUAL umożliwiający pracę dwóch osób 

na całej powierzchni tablicy

podręczne menu dzięki któremu użytkownik 

ma dostępne „pod ręką” tylko potrzebne funkcje 

praca na kilku dokumentach w jednym oknie programu

tablica dotykowa  w technologii pozycjonowania 

w podczerwieni 

powierzchnia magnetyczna P3 pozwalająca zarówno 

wyświetlić obraz jak i pisać „zwykłymi” pisakami 

suchościeralnymi

„Inteligentna rama” z magnetycznymi uchwytami pisaków

interfejs HID umożliwiający pracę na tablicy bez konieczności 

instalowania jakichkolwiek sterowników
Gwarancja na tablice interaktywne 60 miesięcy.

Teraz w cenie każdego 
zestawu interaktywnego 
dostęp do portalu 
nauczyciel.pl na 1 rok !



Projektor ultraszerokokątny  EPSON EB-470 z uchwytem

jasność 2600 ANSI lm

kontrast 3000:1

żywotność lampy 3000/4000 h (normal/eco)

wbudowany głośnik 16 W

edukacyjna gwarancja na lampę 3 lata lub 3000 h

technologia 3LCD

Projektor ultraszerokokątny jest instalowany bezpośrednio 
nad tablicą. Dzięki temu użytkownik zasłania wyświetlany 
obraz w niewielkim stopniu.

Tablica interaktywna IPBoard 85 DP

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.prezenter.pl    |     www.interaktywne.eu

tablica elektromagnetyczna

wysoka precyzja i szybkość działania 

tryb DUAL umożliwiający pracę dwóch osób 

na całej powierzchni tablicy

podręczne menu dzięki któremu użytkownik 

ma dostępne „pod ręką” tylko potrzebne funkcje 

praca na kilku dokumentach w jednym oknie programu

tablica dotykowa  w technologii pozycjonowania 

w podczerwieni 

powierzchnia magnetyczna P3 pozwalająca zarówno 

wyświetlić obraz jak i pisać „zwykłymi” pisakami 

suchościeralnymi

„Inteligentna rama” z magnetycznymi uchwytami pisaków

interfejs HID umożliwiający pracę na tablicy bez konieczności 

instalowania jakichkolwiek sterowników

Tablica interaktywna iBoard 82

YBR UT CS JY A

DPL

Zestaw idealny z projektorem, wizualizerem i tablicą

Wizualizer EPSON DC-06

Gwarancja na tablice interaktywne 60 miesięcy.

Dzięki bardzo małej wadze (tylko 0.9 kg) idealnie sprawdza 

się jako urządzenie przenośne. Kompatybilny z większością 

projektorów Epson. Możliwość podłączenia do dowolnego 

komputera poprzez złącze USB.projektora Epson lub 

W zestawie: 

kabel VGA 10 m 

IPBoard 85 DPiBoard 82

Projektor EPSON EB-470 
+ wizualizer + tablica z VAT

8399,- 8099,-

W cenie uwzględniono koszty transportu!

PROMOCJA! W KOMPLECIE:

Teraz w cenie każdego 
zestawu interaktywnego 
dostęp do portalu 
nauczyciel.pl na 1 rok !



Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

rozdzielczość WXGA, 1280x800 pikseli

jasność 2800 ANSI lm

kontrast  3000:1

2 wejścia HDMI 

głośnik 16 W

żywotność lampy 4000/8000 h (normal/eco)

edukacyjna gwarancja na lampę 3 lata 

lub 3000 h

technologia 3LCD

Zestaw idealny z projektorem panoramicznym i tablicą interaktywną do wyboru

Projektor panoramiczny NEC UM280W

YBR UT CS JY A

DPL

Tablica interaktywna IPBoard 101 DP

www.prezenter.pl    |     www.interaktywne.eu

W zestawie:

kabel SVGA 10 m 

Tablica interaktywna iBoard 104Projektor panoramiczny  EPSON EB-475W

YBR UT CS JY A

DPL

rozdzielczość WXGA, 1280x800 pikseli

jasność 2600 ANSI lm

kontrast  3000:1

1 wejście HDMI 

głośnik 16 W

żywotność lampy 3000/4000 h (normal/eco)

edukacyjna gwarancja na lampę 3 lata

lub 3000 h

technologia 3LCD

Teraz w cenie każdego 
zestawu interaktywnego 
dostęp do portalu 
nauczyciel.pl na 1 rok !

tablica dotykowa  w technologii pozycjonowania 

w podczerwieni 

powierzchnia magnetyczna P3 pozwalająca zarówno 

wyświetlić obraz jak i pisać „zwykłymi” pisakami 

suchościeralnymi

„Inteligentna rama” z magnetycznymi uchwytami 

pisaków

interfejs HID umożliwiający pracę na tablicy bez 

konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników

Gwarancja na tablice interaktywne 60 miesięcy.

tablica elektromagnetyczna

wysoka precyzja i szybkość działania 

tryb DUAL umożliwiający pracę dwóch osób na całej 

powierzchni tablicy

podręczne menu dzięki któremu użytkownik 

ma dostępne „pod ręką” tylko potrzebne funkcje 

praca na kilku dokumentach w jednym oknie programu

Projektor NEC UM280W lub EPSON EB475W 
+ tablica z VAT

8999,- 9299,-

W cenie uwzględniono koszty transportu!

IPBoard 101 DP iBoard 104
PROMOCJA



Profesjonalny zestaw interaktywny z projektorem i tablicą do wyboru

Projektor EPSON EB-420 EDU

technologia 3LCD

jasność 2500  ANSI lm

kontrast 3000:1

żywotność lampy 5000/6000 h 

(normal/eco)

edukacyjna gwarancja na lampę 

3 lata lub 3000 h

YBR UT CS JY A

DPL

Projektor o krótkim rzucie można umieścić bliżej ekranu, aby ograniczyć powstawanie cieni podczas prezentacji.

www.prezenter.pl    |     www.interaktywne.eu

Projektor NEC M260XS EDU

YBR UT CS JY A

DPL

t

jasność 2600 ANSI lm

kontrast 2000:1

żywotność lampy 5000/6000 h 

(normal/eco)

edukacyjna gwarancja na lampę 

3 lata lub 3000 h

echnologia 3LCD

Projektor Optoma X306ST

t

jasność 3200 ANSI lm

kontrast 18000:1

żywotność lampy 3500/6000 h 

(normal/eco)

edukacyjna gwarancja na lampę 

3 lata lub 1000 h

echnologia DLP

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Tablica interaktywna IPBoard 85 DP

tablica elektromagnetyczna

wysoka precyzja i szybkość działania 

tryb DUAL umożliwiający pracę dwóch osób na całej 

powierzchni tablicy

podręczne menu dzięki któremu użytkownik 

ma dostępne „pod ręką” tylko potrzebne funkcje 

praca na kilku dokumentach w jednym oknie programu

Tablica interaktywna iBoard 82

tablica dotykowa  w technologii pozycjonowania 

w podczerwieni 

powierzchnia magnetyczna P3 pozwalająca zarówno 

wyświetlić obraz jak i pisać „zwykłymi” pisakami 

suchościeralnymi

„Inteligentna rama” z magnetycznymi uchwytami pisaków

interfejs HID umożliwiający pracę na tablicy bez 

konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników

kabel SVGA 10 m 

uchwyt ścienny
do projektora

W zestawie: 
Teraz w cenie każdego 
zestawu interaktywnego 
dostęp do portalu 
nauczyciel.pl na 1 rok !

Gwarancja na tablice interaktywne 60 miesięcy.

Projektor EPSON EB-420 EDU lub NEC M250XS EDU 
lub OPTOMA X306ST + tablica z VAT

6499,- 6199,-

W cenie uwzględniono koszty transportu!

iBoard 82 IPBoard 85 DP



Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

rozdzielczość WXGA 1280x800 pikseli

jasność 3000 ANSI lm

kontrast 10000:1

2 wejścia HDMI

głośnik 20W

żywotność lampy 3500/8000 h (normal/eco) 

edukacyjna gwarancja na lampę 3 lata 

lub 3000 h

technologia DLP

Profesjonalny zestaw z projektorem panoramicznym i tablicą interaktywną do wyboru

Projektor panoramiczny NEC M302WS

YBR UT CS JY A

DPL

Tablica interaktywna IPBoard 101 DP

www.prezenter.pl    |     www.interaktywne.eu

W zestawie:

Tablica interaktywna iBoard 104Projektor panoramiczny  EPSON EB-425W

YBR UT CS JY A

DPL

rozdzielczość WXGA, 1280x800 pikseli

jasność 2500 ANSI lm

kontrast  3000:1

1 wejście HDMI 

głośnik 16 W

żywotność lampy 5000/6000 h (normal/eco)

edukacyjna gwarancja na lampę 3 lata 

lub 3000 h

technologia 3LCD

Teraz w cenie każdego 
zestawu interaktywnego 
dostęp do portalu 
nauczyciel.pl na 1 rok !

tablica dotykowa  w technologii pozycjonowania 

w podczerwieni 

powierzchnia magnetyczna P3 pozwalająca zarówno 

wyświetlić obraz jak i pisać „zwykłymi” pisakami 

suchościeralnymi

„Inteligentna rama” z magnetycznymi uchwytami 

pisaków

interfejs HID umożliwiający pracę na tablicy bez 

konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników

Gwarancja na tablice interaktywne 60 miesięcy.

tablica elektromagnetyczna

wysoka precyzja i szybkość działania 

tryb DUAL umożliwiający pracę dwóch osób na całej 

powierzchni tablicy

podręczne menu dzięki któremu użytkownik 

ma dostępne „pod ręką” tylko potrzebne funkcje 

praca na kilku dokumentach w jednym oknie programu

Projektor NEC M302WS lub EPSON EB-425W
+ tablica z VAT

7099,- 7799,-

W cenie uwzględniono koszty transportu!

IPBoard 101 DP iBoard 104

uchwyt ściennykabel VGA 10 m 



t

jasność 3000 ANSI lm

rozdzielczość 1024x768

kontrast 10000:1

żywotność lampy 5000/6000 h

(normal/eco)

edukacyjna gwarancja 

na lampę 3 lata lub 3000 h

echnologia 3LCD

zestaw 
głośnikowy - 2 głośniki i subwooferkabel VGA 15 m 

sufitowy 
uchwyt do projektora

Szkolny zestaw interaktywny z projektorem i tablicą do wyboru

Projektor multimedialny 
EPSON EB-X18 EDU 

Projektor multimedialny  
NEC V260X EDU

YBR UT CS JY A

DPL

W zestawie: 

t

jasność 2600 ANSI lm

rozdzielczość 1024x768

kontrast 2000:1

żywotność lampy 3500/5000 h

 (normal/eco)

edukacyjna gwarancja 

na lampę 3 lata lub 3000 h

echnologia DLP

YBR UT CS JY A

DPL

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.prezenter.pl    |     www.interaktywne.eu

Tablica interaktywna IPBoard 85 DPTablica interaktywna iBoard 82

tablica dotykowa  w technologii pozycjonowania 

w podczerwieni 

powierzchnia magnetyczna P3 pozwalająca zarówno 

wyświetlić obraz jak i pisać „zwykłymi” pisakami 

suchościeralnymi

„Inteligentna rama” z magnetycznymi uchwytami 

pisaków

interfejs HID umożliwiający pracę na tablicy bez 

konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników

tablica elektromagnetyczna

wysoka precyzja i szybkość działania 

tryb DUAL umożliwiający pracę dwóch osób na całej 

powierzchni tablicy

podręczne menu dzięki któremu użytkownik 

ma dostępne „pod ręką” tylko potrzebne funkcje 

praca na kilku dokumentach w jednym oknie programu

Projektor multimedialny  
NEC V311X EDU

YBR UT CS JY A

DPL

t

jasność 3100 ANSI lm

rozdzielczość 1024x768

kontrast 3000:1

żywotność lampy 3000/5000 h

(normal/eco)

edukacyjna gwarancja 

na lampę 3 lata lub 3000 h

echnologia DLP

RABAT
przy zakupie

zestawu
z tym

projektorem

Teraz w cenie każdego 
zestawu interaktywnego 
dostęp do portalu 
nauczyciel.pl na 1 rok !

Gwarancja na tablice interaktywne 60 miesięcy.

Projektor NEC V260X EDU 
+ tablica z VAT

5149,- 4849,-

W cenie uwzględniono koszty transportu!

iBoard 82 IPBoard 85 DP

Projektor EPSON EB-X18 EDU lub NEC V311X EDU
+ tablica z VAT

5299,- 4999,-

W cenie uwzględniono koszty transportu!

iBoard 82 IPBoard 85 DP



Mobilna tablica interaktywna GoMaxx

2099 zł
z VAT

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.prezenter.pl    |     www.interaktywne.eu

2
Połącz komputer 

z GoMaxx za pomocą 

kabla USB. Do komputera 

podłącz projektor.

1
3Wystarczy tablica 

suchościeralna lub 

zwykła ściana, komputer  

stacjonarny lub laptop

Urządzenie GoMaxx 

umieść na ławce przed 

tablicą. Gotowe! 

Możesz zacząć pracę 

na interaktywnej 

powierzchni.

Instalacja
w trzech prostych krokach

Powierzchnią roboczą może być tradycyjna biała lub zielona tablica, 

dowolna ściana lub ekran projekcyjny. Uzyskany w ten sposób obszar 

może wynosić nawet 150”. Urządzenie może współpracować również 

z projektorami podwieszonymi pod sufitem. 

Dzięki lekkiej wadze (0,21 kg) tablicę GoMaxx bez problemów można 

przenosić z klasy do klasy. Standardowo GoMaxx jest dostarczany 

z elektronicznym pisakiem oraz wskaźnikiem teleskopowym 

o regulowanej długości (49,5 - 78,5 cm) dzięki któremu nauczyciel 

może pracować nie zasłaniając ekranu. 



Przekształć swoją tablicę 
w tablicę interaktywną!
GoMaxx Scola jest łatwa w montażu. 

Za pomocą uchwytu magnetycznego 

łatwo ją przymocować do powierzchni 

tablicy. Chroni to dodatkowo przed 

przypadkowym przesunięciem 

urządzenia i koniecznością ponownej 

kalibracji. 

Praca na tablicy interaktywnej GoMaxx 

Scola jest możliwa dzięki specjalnym, 

elektronicznym piórom (dwa 

w zestawie), wykorzystującym 

technologię ultradźwięków.

GoMaxx Scola

Wystarczy tablica suchościeralna, komputer ze złączem USB 

i dowolny projektor a dzięki urządzeniu GoMaxx Scola 

otrzymasz tablicę interaktywną o przekątnej nawet 100 cali.

2
Połącz komputer 
z GoMaxx Scola za 
pomocą kabla USB.
Do komputera podłącz
projektor.

1
Przygotuj zwykłą 
tablicę suchościeralną 
i komputer - 
stacjonarny lub laptop

3
Urządzenie GoMaxx 
Scola umocuj w rogu 
tablicy. Gotowe! 
Teraz Twoja zwykła 
tablica jest 
interaktywna!

1799 zł
z VAT

2399 zł
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Pióro cyfrowe Touch8

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.prezenter.pl    |     www.interaktywne.eu

Pracuj na swoim komputerze
jak na tablecie lub smartfonie.

349 zł
z VAT

Cyfrowe pióro Touch8 umożliwia uzyskanie efektu ekranu 

dotykowego na dowolnym komputerze stacjonarnym lub 

przenośnym wyposażonym w system operacyjny Windows 8.

Urządzenie nie wymaga instalacji sterowników 

i jest gotowe do pracy zaraz po podłączeniu odbiornika do 

portu USB komputera dzięki zastosowaniu interfejsu HID 

(Human Interface Device).

Współpracuje z komputerami wyposażonymi w ekran 

o przekątnej nie większej niż 17”.

Pióra można bez obaw używać zarówno na komputerach 

z błyszczącym jak i matowym ekranem dzięki specjalnemu, 

miękkiemu rysikowi.

Touch8 ułatwia obsługę kafelkowego interfejsu systemu 

Windows® 8 użytkownikom komputerów nie wyposażonych 

w dotykowy ekran. Przy jego pomocy w wygodny sposób 

można także sporządzać notatki i szkice, przeglądać zdjęcia, 

zawartość stron internetowych i prezentacji multimedialnych 

oraz obsługiwać interaktywne programy edukacyjne.

system operacyjny 
przekątna ekranu komputera do 17” 
technologia pozycjonowania podczerwień + ultradźwięki 
rozdzielczość 100 dpi
wymiary: odbiornik 68 x 26 x 8 mm, pióro 145 mm  x  ø 12 mm
waga: odbiornik 9 g, pióro 19 g 
zasilanie: odbiornik przez port USB, pióro - 2 baterie pastylkowe SR41

Microsoft Windows® 8

Specyfikacja techniczna

Wybrane przykłady zastosowań

Prezentacje

Nauka

Podpis

Design



System do błyskawicznego 
przeprowadzania testów Ivote

Sprawdź co zapamiętali z twojej lekcji!uczniowie 

Zestaw Ivote

na 16 pilotów

System do testów iVote umożliwia 

przygotowywanie testów w trybach 

wyboru jedno- i wielokrotnego wyboru 

typu prawda/fałsz oraz tak/nie.

Ponadto możliwe jest udzielanie 

odpowiedzi numerycznych bez 

sugerowania możliwych opcji wyboru. 

Czas na udzielenie odpowiedzi można 

ustalić indywidualnie dla każdego 

pytania w zależności od stopnia 

skomplikowania. Dzięki dodatkowi do 

oprogramowania Power Point testy 

można tworzyć jako prezentacje PPT 

lub wypisywać pytania odręcznie 

bezpośrednio na tablicy IPboard lub przy 

użyciu dowolnego tabletu.

m

m

k

ożliwość zamówienia systemu o dowolnej liczbie 

pilotów (różne wielkości klas)

piloty mogą odpowiadać ilości uczniów na liście 

w dzienniku

ożliwość zdefiniowania dowolnej liczby klas

omunikacja radiowa w paśmie 2,4 GHz gwarantuje 

duży zasięg i bezproblemową obsługę w każdej, 

nawet największej sali

pytania z możliwością wyboru tak/nie, prawda/fałsz, 

wyborem jednej z maksymalnie sześciu możliwych 

odpowiedzi oraz odpowiedziami numerycznymi

egzaminy z dowolnego przedmiotu przy wykorzystaniu 

elektronicznego arkusza odpowiedzi prawidłowych

1599 zł
z VAT

1640 zł
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Nie musisz już sprawdzać testów w domu
Natychmiastowe wyniki otrzymywane po zakończeniu testu pozwalają nauczycielowi 
zaoszczędzić czas poświecony na sprawdzanie tradycyjnych testów.

Koniec ściągania
Wyświetlacz na pilocie widoczny jest tylko dla ucznia. Takie rozwiązanie pozwala 
wyeliminować ściąganie podczas przeprowadzania testów.

Możesz sprawdzić wiedzę wszystkich uczniów
Masz możliwość zapytania każdego z uczniów nawet kilkakrotnie podczas lekcji. 
Masz pewność, że nawet Jasiu w ostatniej ławce nie będzie „bujał” w obłokach.



Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.prezenter.pl    |     www.interaktywne.eu

9999 zł
z VAT

przekątna ekranu 55” 

(dostępny także w rozmiarze 65”)

rozdzielczość Full HD

kontrast 3000:1

jasność 400 cd/m2

Wielkoformatowy monitor dotykowy LCD

Tablica i projektor w jednym urządzeniu

Ekran dotykowy to najnowocześniejsze rozwiązanie all in one. 

To kompleksowe podejście do codziennej pracy z sektora biznesu. 

Dotykowy ekran LCD łączy w sobie funkcję monitora, komputera, 

myszki oraz szeregu innych urządzeń biurowych.

Dzięki jednemu dotykowi palca mogą Państwo przeprowadzić 

profesjonalnie prezentację, raportować wyniki i prognozy. Wystarczy 

połączyć się z internetem lub wgrać interesujący Państwa program -  

by monitor stał się multizadaniowym rozwiązaniem biurowym. 

Ta dowolność przeznaczenia oraz precyzja z jaką obsługuje się monitor 

sprawia, że jest on niezastąpiony. Bez niepotrzebnych kabli, 

podłączania kolejnych urządzeń  można łatwo i szybko rozpocząć 

prezentację. To oszczędza czas, a także pozwala uniknąć 

niepotrzebnego stresu.

Sukces 
Twojej prezentacji 
na wyciągnięcie ręki 

Dotykowy monitor LCD jest lepszą wersją tablicy interaktywnej, 

gdyż nie wymaga użycia  projektora.  A to pozwala na 

prezentację bez cienia prowadzącego na ekranie.

Monitor LCD jest zbudowany w oparciu o najnowsze 

technologie. Zrobiony z najlepszej jakości materiałów sprawia, 

że jest elegancki i odporny na uszkodzenia. Można go 

zamontować na mobilnym stelażu lub ścianie.

Zapytaj 

o specjalną 

ofertę 

dla szkół



Wizualizery Zobacz to z bliska

Wizualizer Epson ELP DC-20 charakteryzuje się dużym 

zoomem optycznym x12 dzięki czemu nawet najmniejsze 

obiekty mogą być prezentowane w dużym powiększeniu. 

Wysoka rozdzielczość wyjściowa Full HD gwarantuje idealną 

jakość obrazu. Dzięki wbudowanej pamięci 1 GB możliwy jest 

zapis zdjęć i filmów rejestrowanych przez kamerę 

wizualizera. 

Funkcja zapisu poklatkowego umożliwia zarejestrowanie 

wolno zachodzących procesów takich jak np. wzrost roślin.

Łatwość obsługi

Obrazy Full HD: 12-krotny zoom optyczny i 10-krotny zoom cyfrowy

Obrazy w zbliżeniu - przystawka do mikroskopu w komplecie

Zaawansowane programy: rejestrowanie wideo poklatkowego 

przez 72 godziny

Tworzenie adnotacji w czasie rzeczywistym

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.prezenter.pl    |     www.interaktywne.eu

2799 zł
z VAT

Nowoczesny wizualizer Epson ELPDC06 jest w pełni 

kompatybilny z projektorami Epson: wystarczy podłączyć go 

do projektora przy pomocy załączonego kabla USB. 

Ten sam typ połączenia może być wykorzystany 

do podłączenia wizualizera do dowolnego komputera.

 

Urządzenie doskonale sprawdzi się na zajęciach z 

dowolnego przedmiotu do prezentacji przedruków z książek 

lub czasopism, obiektów trójwymiarowych itp. Dzięki 

wbudowanym diodom LED prezentowany materiał może 

zostać dodatkowo doświetlony.

Epson ELP DC-20 

1499 zł
z VAT

Epson ELP DC-06



4 kanały wejściowe mono z 2-punktowym korektorem i regulatorem efektu. 
2 kanały wejściowe stereo z 2-punktowym korektorem i regulatorem efektu. 
Regulowany efekt pogłosu (reverb). 
Regulowana droga efektowa. Podłączenie nagrywania/odtwarzania i CD/tape. 
Zasilanie phantom +15V, globalne 
5-punktowy korektor
Diodowy wskaźnik poziomu
Wymiary 440x200x305 mm
Waga 10.6 kg

Mikser i wzmacniacz w drewnianej obudowie, 
pokrytej czarnym tworzywem sztucznym.

Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 
Głośnik basowy 25 cm oraz głośnik wysokotonowy 25 mm.
System bass-reflex.

Moc muzyczna 300 W MAX
Moc znamionowa 150 W RMS
Impedancja 8 Ω
Pasmo przenoszenia 59-20 000 Hz
Wymiary 360x500x270 mm
Waga 10 kg
Połączenia: 2 x SPEAKON in/out

Wtyki NEUTRIK SPEAKON NL-2FX i 6.3 mm mono 
Bardzo elastyczne

System: dyn./kardioida
Pasmo przenoszenia 80-14 000 Hz
Impedancja 600 Ω
Czułość 1.5 mV/Pa/1 kHz
Obudowa: odlew metalowy
Wymiary: Ø 52 mm x 180 mm
Waga 260 g
Połączenie, mikrofon: XLR, sym.
Połączenie, kabel: wtyk 6.3 mm
Kabel 6 m, niskoszumny

stabilna konstrukcja z rur stalowych lakierowanych na czarno 
zajmuje mało miejsca na podłodze 
regulowana wysokość 92-137cm 
blokada skoblem w 3 pozycjach
duża stabilność dzięki magnetycznemu przegubowi 
maks. obciążenie w punkcie centralnym: 40 kg
waga: 3.2 kg

Zestaw nagłaśniający
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2199 zł
z VAT

Wzmacniacz z mikserem Monacor PMX-160

Zestaw głośnikowy Monacor PAB-10XC Zestaw statywów głośnikowych 
Monacor PAST-125SET

Dwa kable głośnikowe 
Monacor MSCN-8050/SW

Mikrofon przewodowy 
Monacor DM-2100



Przenośny zestaw audiowizualny
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Projektor NEC V260

t

jasność 2600 ANSI lm

rozdzielczość 800x600

kontrast 2000:1

żywotność lampy 3500/5000 h  (normal/eco)

echnologia DLP

Stacjonarny zestaw audiowizualny

Ekran 200x200 cm na statywie

Projektor NEC V260

t

jasność 2600 ANSI lm

rozdzielczość 800x600

kontrast 2000:1

żywotność lampy 3500/5000 h (normal/eco)

echnologia DLP 1899 zł
z VAT

1649 zł
z VAT

YBR UT CS JY A

DPL

YBR UT CS JY A

DPL

Opcjonalnie za dopłatą: 
ekran ścienny 200x200 cm 
rozwijany elektrycznie

Ekran ścienny 200x200 cm 
rozwijany ręcznie 

W zestawie: 

kabel SVGA 15 m 

sufitowy 
uchwyt 
do projektora
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www.multimedialna.pl

Atrakcyjny i skuteczny 
sposób na naukę języków obcych!

Multimedialna pracownia językowa

Przy
 

zaku
pie 

prac
owni

zesta
w pilo

tów
 

Ivot
e gr

atis!
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