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MONITORY INTERAKTYWNE www.multimediawszkole.pl

• ekonomiczny monitor dotykowy  
o przekątnej obrazu 65”

• możliwość obsługi 4 punktów dotyku
• matryca oferująca rozdzielczość Full HD,  

podświetlana diodami LED
• wbudowane głośniki 2 x 15 W
• rozwiązanie All-inOne 

- w ofercie dostępne wersje  
z wbudowanym komputerem
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NAJLEPSZA OPŁACALNOŚĆ

TouchScreen 65P
monitor interaktywny z wbudowanym komputerem

RM Easiteach
• licencja na 5 stanowisk
• oprogramowanie w polskiej wersji językowej 
• dostęp do zasobów online
• rozpoznawanie pisma odręcznego
• automatyczne sprawdzanie pisowni
• dostępna licencja SITE na całą jednostkę edukacyjną

oprogramowanie polecane 
do monitorów interaktywnych Avtek

• monitor dotykowy dostępny w 4 rozmiarach:  
przekątne 55”, 65”, 70” oraz 84”

• obsługa aż 6 punktów dotyku
• matryca oferująca rozdzielczość Full HD  

(84” posiada rozdzielczość 4K),  
podświetlana diodami LED

• szeroki wybór złącz  
(m.in. 2 x VGA, 2 x HDMI, 2 x USB)

• wbudowane głośniki 2 x 15 W
• rozwiązanie All-in-One  

- w ofercie dostępne wersje  
z wbudowanym komputerem

Quest
najnowsze monitory interaktywne

10.569,- 0%

12.999,- VAT 23%

Qomo Quest 55

9.349,-
VAT
0%

11.499,- VAT 23%

Qomo Quest 65

13.007,-
VAT
0%

15.999,- VAT 23%

Qomo Quest 70

19.105,-
VAT
0%

23.499,- VAT 23%

Monitor dostępny także w wersji bez komputera w cenie 10.499,- brutto Monitory dostępne także w wersji bez komputera w cenie od 7.999,- brutto

Qomo Quest 84

37.804,-
VAT
0%

46.499,- VAT 23%

* przy zakupie wraz z monitorem interaktywnym

399,-*

VAT

Flow!Works
oprogramowanie do każdego monitora Qomo Quest

• nanoszenie notatek na dowolnej aplikacji
• rozpoznawanie pisma
• pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie
• zaawansowane edytowanie obiektów
• możliwość instalacji na dowolnej ilości komputerów

Oprogramowanie umożliwia m.in.:

MONITOR z wbudowanym komputerem podlega preferencyjnej stawce 0% VAT!
Szczegóły u sprzedawcy.
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• przekątna monitora 60” 
• technologia dotyku Active IRO  

- w standardzie 10-punktowy multitouch
• wysokiej klasy matryca IPS o odświeżaniu 120 Hz,  

podświetlana energooszczędnymi diodami LED
• hartowana szyba o grubości 4mm  

pokryta antyodblaskową (matową) powłoką 
• w zestawie licencje na oprogramowanie  

CTOOLs Plus oraz Smoothboard Air

Monitor interaktywny z najwyższej półki

• elektrycznie sterowana wysokość ekranu w zakresie 60 cm  
(od 115 cm do 175 cm - licząc od podłogi do środka ekranu)

• w zestawie specjalny uchwyt umożliwiający montaż  
komputera z tyłu statywu

• idealnie pasuje do Avtek TouchScreen 65P,  
Qomo Quest 55 | 65 oraz CTOUCH 60” Laser

• statyw dostępny w dwóch wersjach  
- mobilnej i niemobilnej (kolumna)

  

• bezpieczny uchwyt  
do monitorów interaktywnych  
lub wielkoformatowych

• wytrzymała konstrukcja  
o maksymalnej nośności 100 kg

• idealnie pasuje  
do CTOUCH 60” Laser

• dwie dwustronne powierzchnie  
suchościeralne

• idealnie pasuje do Avtek TouchScreen 65P,  
Qomo Quest 55 | 65 oraz CTOUCH 60” Laser

• zestaw dostępny w dwóch wersjach:
 - wersja naścienna i umożliwiająca montaż  

na statywach elektrycznych Smart Metals

• solidna i stabilna konstrukcja z możliwością ukrycia kabli  
wewnątrz kolumny

• możliwość regulacji wysokości ekranu na całej długości  
kolumny (190 cm)

• idealnie pasuje do Avtek TouchScreen 65P,  
Qomo Quest 55 | 65 oraz CTOUCH 60” Laser

• statyw dostępny w dwóch wersjach  
- mobilnej i niemobilnej (kolumna)

60” Laser
monitor interaktywny

do monitorów interaktywnych CTOUCH polecamy  
oprogramowanie RM Easiteach

12.999,-

2.499,-

1.999,-

499,-

statyw elektryczny
akcesoria do monitorów

wersja do montażu na statywie

wersja naścienna

3.899,-
wersja niemobilna

4.099,-
wersja mobilna

3.999,-
wersja niemobilna

4.999,-
wersja mobilna

statyw klasyczny
akcesoria do monitorów

uchwyt naścienny
akcesoria do monitorów

zestaw tablic suchościeralnych
akcesoria do monitorów

brutto



TT-BOARD 2080
tablica interaktywna

WallMount 1200
uchwyt do projektora

oprogramowanie interaktywne

QWB200-BW
tablica interaktywna

PJD5483S
projektor krótkoogniskowy

WallMount 1200
uchwyt do projektora

oprogramowanie interaktywne

ZESTAWY INTERAKTYWNE www.multimediawszkole.plW ZESTAWIE TANIEJ!
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STANDARD
zestaw

STANDARD PLUS
zestaw

• obraz o przekątnej 77” w popularnym formacie 4:3 
• obsługa dotyku za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
• uniwersalna powierzchnia tablicy: suchościeralna, magnetyczna,  

przystosowana do projekcji, odporna na uszkodzenia
• projektor krótkoogniskowy o jasności 3.300 ANSI lm  

i żywotności lampy do 7.000 godz. w trybie Dynamic ECO
• cenione oprogramowanie RM Easiteach w zestawie
• gwarancja dla sektora edukacyjnego:  

5 lat na tablicę, 5 lat na projektor  
oraz 3 lata na lampę (max. 2.000 godz. pracy)** 

6.199,-
CENA PROMOCYJNA!

PONAD 350 ZŁ TANIEJ!
5.799,-

CENA PROMOCYJNA!

PONAD 550 ZŁ TANIEJ!

• obraz o przekątnej 79” w popularnym formacie 4:3 
• obsługa dotyku za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
• uniwersalna powierzchnia tablicy: suchościeralna, magnetyczna,  

przystosowana do projekcji, odporna na uszkodzenia
• cechy specjalne tablicy: paski skrótów  

oraz interaktywna półka na pisaki zamykana na kluczyk
• projektor krótkoogniskowy o jasności 3.000 ANSI lm  

i żywotności lampy do 7.000 godz. w trybie Dynamic ECO
• popularne oprogramowanie Flow!Works w zestawie
• gwarancja: 5 lat na tablicę (1 rok na powierzchnię),  

4 lata na projektor oraz lampę (max. 2.000 godz. pracy)** 

głośniki aktywne

Speaker Active

Głośniki ścienne 
z wbudowanym wzmacniaczem  
idealnie pasujące do zestawów 

z tablicą interaktywną!

* przy zakupie wraz z dowolnym zestawem interaktywnym

399,-*

DX881ST
projektor krótkoogniskowy

następca D871ST

4 lata
gwarancji
na projektor!

5 lat
gwarancji
na projektor!

Co druga 
tablica  

interaktywna 
zainstalowana

w polskiej szkole 

to Qomo!*



• 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 ultra krótkoogniskowy - obraz o przekątnej 80” z odległości 20 cm,  

o jasności 2.700 ANSI lm i żywotności lampy do 6.000 godz. w trybie ECO
• popularne oprogramowanie Flow!Works w zestawie
• gwarancja: 5 lat na tablicę, 25 lat na powierzchnię tablicy,  

3 lata na projektor oraz na lampę (max. 2.000 godz. pracy)**

TT-BOARD 2193
tablica interaktywna

projektor krótkoogniskowy

WallMount 1200
uchwyt do projektora

oprogramowanie interaktywne

QWB200-PS
tablica interaktywna

oprogramowanie interaktywne

US1275
projektor ultra krótkoogniskowy

uchwyt ścienny
uchwyt do projektora

www.multimediawszkole.pl
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PREMIUM
zestaw

PANORAMA
zestaw

8.299,-
CENA PROMOCYJNA!

PONAD 350 ZŁ TANIEJ!

S3307W

• obraz o przekątnej 90” w popularnym formacie 16:10 
• obsługa dotyku za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
• uniwersalna powierzchnia tablicy: suchościeralna, magnetyczna,  

przystosowana do projekcji, odporna na uszkodzenia
• projektor krótkoogniskowy o jasności 3.000 ANSI lm  

i żywotności lampy do 6.000 godz. w trybie ECO
• cenione oprogramowanie RM Easiteach w zestawie
• gwarancja: 5 lat na tablicę, 3 lata na projektor  

oraz lampę (max. 2.000 godz. pracy)** 

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

7.299,-
CENA PROMOCYJNA!

PONAD 750 ZŁ TANIEJ!

Co druga 
tablica  

interaktywna 
zainstalowana

w polskiej szkole 

to Qomo!*

* Informacja oparta na oficjalnych danych MEN – szczegóły na www.multimediawszkole.pl
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• przesyłanie obrazu do PC za pomocą kabla USB
• obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD (1.920 x 1.080)
• nagrywanie z prędkością 30 klatek na sekundę
• dodatkowe oświetlenie LED  

pomagające przy słabym świetle
• lekki i poręczny - idealny do przenoszenia
• wbudowany USB Hub

• rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080) - najlepsza jakość obrazu
• bezpośrednie podłączenie do monitora/projektora:  

wyjście wideo VGA (F15|F17HD|F50HD), HDMI (F17HD|F50HD)
• 8-krotny zoom optyczny - najmniejsze detale bez straty jakości (F50HD)
• powiększony obszar skanowania (ponad A4)
• rozszerzona pamięć: zapis na kartach SD (F15|F17HD)  

oraz 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

• obraz przesyłany bezprzewodowo  
w rozdzielczości XGA (1.024 x 768)

• nie wymaga żadnych przystawek USB do przesyłania obrazu
• 8-krotny zoom cyfrowy 
• możliwość przesyłania obrazu do tabletów (iOS/Android)
• wbudowana bateria wystarczająca na 8 godzin pracy
• bardzo łatwa konfiguracja połączenia  

bezprzewodowego
• lekki i poręczny - idealny do przenoszenia • rozdzielczość Full HD (1.920 x 1.080) - najlepsza jakość obrazu

• 16-krotny zoom optyczny - najdrobniejsze detale  
bez straty jakości

• wbudowana podświetlarka - 329 x 265 mm  
- idealna do negatywów lub zdjęć rentgenowskich

• podwójne oświetlenie LED - jakość prezentacji  
niezależna od warunków oświetleniowych

• port USB dla dysków USB oraz slot kart SDHC  
- zapis zdjęć i filmów nie tylko na komputerze, ale również  
  na przenośnych dyskach USB lub kartach SD

• szeroki wybór dostępnych portów, który docenią  
profesjonalni użytkownicy

• nanoszenie notatek na wyświetlany obraz oraz eksport w postaci zdjęcia lub pliku wideo
• zaawansowane możliwości porównywania obrazów - picture-in-picture oraz side-by-side 
• OCR oraz text-to-speech - możliwość skanowania np. tekstu książki  

i przekształcania treści na format edytowalny
• wtyczki do Power Point oraz Word - dzięki którym można wstawić do prezentacji obraz 

rejestrowany przez wizualizer lub szybko zeskanować treść książki do dokumentu 
• dodawany do każdego wizualizera AVer

WIZUALIZERY www.multimediawszkole.plDOBIERZ WIZUALIZER DO SWOICH POTRZEB!

A+Suite
pakiet oprogramowania

U15
wizualizer ekonomiczny USB

TabCam
wizualizer bezprzewodowy

F15

939,-

2.829,-

1.559,-
F17HD

1.749,-
F50HD

2.799,-

4.199,-

F15 | F17HD | F50HD
wizualizery przenośne

PL50
wizualizer stacjonarny
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TabCharge TabSync
obsługiwane urządzenia tablety, chromebooki, notebooki (max. 13”) tablety

max. liczba ładowanych urządzeń 36 32

synchronizacja zawartości* brak tak, 32 tablety jednocześnie (iOS oraz Android)

liczba półek 3 wysuwane półki po 12 urządzeń 2 półki po 16 urządzeń

sposób ładowania gniazda zasilające do podłączenia ładowarek Port USB-typu B do podłączenia kabelka USB

zarządzanie ładowaniem system Smart Charge
wskaźniki LED określające status  

ładowania/synchronizacji

zabezpieczenia
metalowe drzwiczki  zamykane na kluczyk,  

wzmocniony hak na tylnej części
metalowe drzwiczki z możliwością zamontowania 

kłódki, wzmocniony hak na tylnej części

dodatkowe półki brak 2 zamykane półki

możliwość wbudowania  
routera wi-fi 

brak tak

wymiary 972 x 1200 x 635 mm 820 x 930 x 550 mm

waga 100 kg 73 kg

Coraz większe zainteresowanie szkół nowymi technologiami w połączeniu z malejącymi cenami sprawia, że urządzenia elektroniczne jak np. tablety są coraz częściej widoczne na lekcjach w roli użytecznego 
narzędzia edukacyjnego. Jednak z większą liczbą tabletów w klasie lub w sali konferencyjnej wiążą się takie problemy jak bezpieczne przechowywanie, przemieszczanie, a także ładowanie większej liczby 
urządzeń. Rozwiązaniem tych problemów jest AVer TabCharge oraz AVer TabSync.

IR Audio to nowoczesny i jednocześnie prosty system nagłośnienia stworzony  
z myślą o wykorzystaniu w małych i średnich klasach lekcyjnych lub konferencyjnych. 
Niezbędna funkcjonalność i łatwa konfiguracja sprawia, że system IR Audio  
jest przyjazny dla niezaawansowanych użytkowników i świetnie sprawdza się  
w codziennym użytkowaniu. 

W skład zestawu IR Audio wchodzą:
• wzmacniacz cyfrowy
• bezprzewodowy mikrofon zawieszany na szyi
• odbiornik IR - do odbierania sygnału z mikrofonu

Możliwość dokupienia dodatkowego mikrofonu bezprzewodowego!

IR Audio IA-S210
moc 32 W RMS

wbudowany korektor 
graficzny

tak

wejście RCA 2x

wyjście liniowe 1x

dodatkowe funkcje Teacher Priority, Voice-over

Jednoczesne ładowanie 36 urządzeń Synchronizacja zawartośći (Android oraz iOS)*

www.multimediawszkole.pl ROZWIĄZANIA AVer

TabCharge | TabSync
mobilne szafki do przechowywania i ładowania tabletów | netbooków

IR Audio IA-S210
system nagłośnienia

7.399,- 9.699,-

AVer TabCharge AVer TabSync

2.599,-

Nowa NIŻSZA cena!

*NOWOŚĆ! Synchronizacja zawartości z komputerem umożliwia błyskawiczne wgrywanie nowych aplikacji, filmów 
   lub innych materiałów edukacyjnych do wszystkich tabletów jednocześnie zamiast do każdego z osobna.



• popularny format 4:3 w rozdzielczości XGA (1.024 x 768) 
• wysoka jasność na poziomie 2.700 ANSI lm 
• złącze HDMI
• automatyczna korekcja obrazu (auto keystone)
• gwarancja - 3 lata na projektor oraz lampę (max. 2000 godz.)

• rozdzielczość XGA (1.024 x 768) 
• jasność 2.500 ANSI lm
• nowoczesne źródło światła Laser&LED,  

którego żywotność wynosi nawet 20.000 godzin
• gwarancja 3 lata na projektor i 5 lat (max. 10.000 godzin) na źródło 

światła (przy użytkowaniu projektora maksimum 12 godzin na dobę)
• HDMI

Nowoczesny projektor 3LCD o bardzo dobrym  
odwzorowaniu kolorów

Wybór na lata
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PROJEKTORY www.multimediawszkole.plDOPASUJ PROJEKTOR

XJ-M141
projektor

1.699,-

• format 4:3 - SVGA (800 x 600) w PJD5132 | XGA (1.024 x 768) w PJD5232
• format 16:10 WXGA (1.280 x 800) w PJD5533W
• wysoka jasność na poziomie 3.000 ANSI lm
• żywotność lampy - nawet 10.000 godz.
• gwarancja - 2 lata na projektor, 1 rok (max. 1000 godz.) na lampę

Ekonomiczne projektory o uniwersalnym zastosowaniu

PJD5232

1.475,-

PJD5132

1.229,-

PJD5533W

2.059,-

• format 4:3 - SVGA (800 x 600) w D556 | XGA (1.024 x 768) w D555 
• format 16:10 WXGA (1.280 x 800) w D557W
• wysoka jasność na poziomie 3.000 ANSI lm
• żywotność lampy - nawet 10.000 godz.
• gwarancja - 2 lata na projektor, 1 rok (max. 1000 godz.) na lampę

Ekonomiczne projektory z wejściem HDMI o uniwersalnym zastosowaniu

D556 (SVGA) | D555 (XGA) | D557W (WXGA)
projektory

D555

1.559,-

D556

1.229,-

D557W

1.819,-

3.999,-

PJD5132 (SVGA) | PJD5232 (XGA) | PJD5533W (WXGA)
projektory

C3257
projektor

Trolley Duo
stolik prezentacyjny

Mobilny stolik dla osób  
korzystających  
z przenośnego  
projektora i laptopa.

799,-*
* przy zakupie dowolnego projektora



www.multimediawszkole.pl

• wygodne sterowanie ekranem przy pomocy  
przełącznika na przewodzie

• czarne ramki zwiększające kontrast
• ekran może być zamontowany pod sufitem  

lub na ścianie
• opcjonalny moduł sterowania  

bezprzewodowego

• uchwyt uniwersalny do wszystkich projektorów
• możliwość zawieszenia projektora  

bezpośrednio pod sufitem
• precyzyjna regulacja położenia projektora

9

www.multimediawszkole.pl EKRANY I AKCESORIA

Video
ekrany

Wall Electric
ekrany

Tripod Standard
ekranyProMount Direct

uchwyt

Specjalny moduł do ekranów Wall Electric  
umożliwiający wygodne, bezprzewodowe  
rozwijanie i zwijanie ekranu za pomocą  
dołączonego pilota.

moduł RF
bezprzewodowe sterowanie

Wall Electric 200 (205 x 158)

569,-

Wall Electric 240 (245 x 188)

699,-

175,-

169,-
• 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)

Tripod Standard 175 (175 x 175)

279,-

Tripod Standard 200 (200 x 200)

389,-

Tripod Standard 150 (150 x 150)

245,-

Video 200 (200x200)

299,-

Video 240 (240 x 200)

399,-

• uchwyt uniwersalny do projektorów
• możliwość zawieszenia projektora  

bezpośrednio pod sufitem  
lub w odległości od 43 do 65 cm

99,-

• ekonomiczne ekrany rozwijane ręcznie
• ekran może być zamontowany  

pod sufitem lub na ścianie
• czarne ramki zwiększające kontrast
• czarny TOP pozwala na dopasowanie  

wysokości obrazu do poziomu oczu widza

Video 175 (175 x 175)

235,-

EasyMount
uchwyt



Najwyższej klasy powierzchnia zamknięta w eleganckiej 
ramie z aluminium. Niezbędne wyposażenie każdej sali 
lekcyjnej. W komplecie metalowa półka na markery  
lub gąbkę oraz zestaw do szybkiego montażu.

Doskonale wyposażony flipchart  
stacjonarny. Wysuwane ramiona  
na dodatkowe arkusze papieru,  
szeroka półka na markery, podnoszony  
zacisk do bloków oraz najwyższej jakości 
powierzchnia suchościeralna to gwarancja  
wygodnej pracy.

4 kolorowe, odporne na wysychanie 
markery, gąbka oraz płyn czyszczący.

Do powierzchni suchościeralnych  
w 4 różnych kolorach 
(czerwony, czarny, niebieski, zielony).

Powierzchnia Rozmiar [cm] Cena brutto

Lakierowana 90 x 60 119,-

Lakierowana 120 x 90 219,-

Lakierowana 150 x 100 349,-

Lakierowana 180 x 90 449,-

Lakierowana 180 x 120 479,-

Wysokiej jakości papier (gładki lub w kratkę) 
zapewnia komfort sporządzania i bezpieczeństwo 
przechowywania notatek. Perforacja ułatwia 
odrywanie poszczególnych arkuszy.

TABLICE I FLIPCHARTY www.multimediawszkole.pl
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TRADYCYJNE NAUCZANIE

Gąbka do tablic suchościeralnych  
z wymiennymi wkładami. Obudowa pozwala  
na zamocowanie gąbki do powierzchni  
tablicy magnetycznej.

Poprawia wygląd i przedłuża okres eksploatacji tablic  
suchościeralnych. Do codziennego usuwania lekkich 
zabrudzeń: tusz markerów, tłuszcz, kurz. Działanie  
antystatyczne dłużej utrzymuje tablicę w czystości

suchościeralne
tablice

w prezencie do flipchartu tablica Quartet (kod produktu: 4TQ002)

Funkcjonalny i elegancki flipchart  
z powierzchnią suchościeralną 
najwyższej jakości. Wyposażony  
w wygodne kółka ułatwiające 
transport, regulowane haczyki  
do bloków oraz półkę na markery.

Barracuda
flipchart

do flipchartów
bloki

Glide
markery do tablic

Startowy
zestaw

31,-*

17,-

37,-

magnetyczna
gąbka

38,-

Everyday 250ml
płyn czyszczący

34,-

519,- 589,-

Shark
flipchart

* cena dotyczy bloku gładkiego
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Nowoczesne wykończenie, miejsce na akcesoria, wyświetlacz 
daty i godziny sprawiają, że planery Performance Plus 
nadadzą szyku wszystkim planom projektowym. 
Magnetyczna powierzchnia suchościeralna ułatwia 
wprowadzanie zmian i aktualizację planera, dzięki czemu 
zawsze wiesz, na jakim etapie pracy jesteś.

Model Cena brutto

Performance Plus tygodniowy 445,-

Performance Plus miesięczny 445,-

Performance Plus roczny 445,-

Seria automatycznych niszczarek Rexel Auto+ to obowiązkowe wyposażenie nowoczesnej szkoły. System automatycznego niszczenia zapewnia 
wygodę pracy, bezpieczeństwo oraz oszczędność czasu - proces niszczenia sprowadza się do wprowadzenia arkuszy  
do komory podajnika oraz zamknięcia pokrywy. Kompletna seria urządzeń pozwala dobrać  
odpowiednią niszczarkę do konkretnych zastosowań - od małej niszczarki  
do pokoju dyrektora, aż po dużą maszynę,  
która sprawdzi się w pokoju  
nauczycielskim. 

Model
Poziom 

bezpieczeństwa
Pojemność 
podajnika

Ilość ciętych  
na raz kartek  

w trybie ręcznym
Pojemność  

kosza (l)
Technologia 

Mercury

Szyfrowe  
zabezpiecznie  

komory podajnika Cena brutto

Auto+ 60X 3 60 5 15 - - 779,-

Auto+ 80X 3 80 6 20 - - 999,-

Auto+ 100X 3 100 6 26 - - 1.299,-

Auto+ 200X 4 200 7 32 - - 2.589,-

Auto+ 300X 4 300 8 40 • • 3.239,-

Auto+ 500X 4 500 10 80 • • 6.479,-

Auto+ 750X 4 750 12 115 • • 12.429,-
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Performance Plus
planery

seria Auto+ X
niszczarki automatyczne

Fusion 1000L | 1100L
laminatory

Wyjątkowo krótki czas nagrzewania i laminacji 
sprawią, że dokument będzie zalaminowany zanim 
się zorientujesz. Niezwykle prosta obsługa oznacza, 
że wykończenie projektu będzie proste jak nigdy 
dotąd.

Model

Maksymalny 
rozmiar  

dokumentu

Ilość  
zalaminowanych 
dokumentów A4 

w ciągu  
10 minut

Maksymalna  
grubość  

folii (mic)

Informacja o 
gotowości do 

pracy świetlna 
/ dźwiękowa

Ręczne cofanie źle  
wprowadzonej 

folii

Automatyczne 
odłączanie  
zasilania Cena brutto

1000L A4 A4 10 75 • / - - - 219,-

1000L A3 A3 10 75 • / - - - 259,-

1100L A4 A4 10 125 • / • • • 329,-

1100L A3 A3 10 125 • / • • • 429,-

* cena dotyczy bloku gładkiego
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Oferta ważna od 15.11.2014 do 15.01.2015r. 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.

Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające podatek VAT 23% i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walutowego. 
Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.

Wszystkie znajdujące się w broszurze znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

... lub znajdź naszego partnera na  www.multimediawszkole.pl

G D Z I E  K U P I Ć ?

Wytrzymały stolik multimedialny na sprzęt  
do projekcji posiada regulowaną półkę na 
projektor. Półka przechyla się i obraca o 360°, 
aby zapewniać najlepszą jakość techniczną 
prezentacji. 
Istnieje również możliwość regulacji wysokości  
w przedziale od 81 do 120 cm.

Kompaktowy stolik multimedialny zabezpiecza 
sprzęt do prezentacji w wytrzymałej szafce. 
Wyposażony w trzy półki z możliwością regulacji 
wysokości oraz wysuwaną półkę na projektor  
z możliwością regulacji kąta przechyłu. Łatwy  
do złożenia; zamykane stalowe przednie  
i tylne drzwi zabezpieczają sprzęt.

Oszklone gabloty wewnętrzne to prosty i elegancki  
sposób prezentacji ważnych ogłoszeń, które będą 
bezpieczne dzięki zamknięciu na zamek. Szyba  
gabloty wykonana jest z wytrzymałego szkła.  
Dostępne z drzwiczkami na zawiasach  
lub przesuwanymi, w szerokiej gamie rozmiarów  
i o 3 różnych rodzajach powierzchni.

Gabloty wewnętrzne  
(drzwi wahadłowe)

wymiary 
zewnętrzne (mm)

Cena 
brutto

6 x A4, korkowa 692 x 752 x 37 619,-

8 x A4, korkowa 691 x 972 x 37 829,-

9 x A4, korkowa 1.000 x 752 x 37 849,-

6 x A4, suchościeralna 692 x 752 x 37 629,-

8 x A4, suchościeralna 691 x 972 x 37 789,-

9 x A4, suchościeralna 1.000 x 752 x 37 799,-

wewnętrzne
gabloty

pod projektor
stolik

multimedialna
szafka

519,-

1.849,-


