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Tablica DualBoard 

zwiększamy rozmiar 
zmniejszamy cenę!

Nowości w ofercie!

szczegóły na str. 11 do 13
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Monitor interaktywny Newline TRUTOUCH 

ź   Ekran w rozdzielczości FULL HD,  Format 16:9

ź   Wi-Fi

   Funkcja wielodotyku - 10 pkt. dotykowych

   Funkcja tablicy interaktywnej

ź   Wbudowany system Android

   Prosta obsługa

   Oprogramowanie interaktywne Teach Infinity Pro

ź

ź

ź

ź

ź

ź

   Wbudowany odbiornik do bezprzewodowej

     transmisji obrazu ze smartfonu lub tabletu (MirrorOP)

   Grubość tylko 99 mm

Monitor  All in One z komputerem OPS
(procesor i5 2520M 2.5 GHz)

65" TWB-IC65 

Monitor All in One z komputerem OPS
(procesor i5 2520M 2.5 GHz)

70"TWB-IC70 

Monitor Interaktywny LED  65"
TT-6515B

 

Monitor Interaktywny LED  70"
TT-7015B

 

10 687 netto

13 145 brutto

15 169 netto

18 568 brutto

 MONITORY 
Z WBUDOWANYM KOMPUTEREM OPS

(bez Androida)
 

 MONITORY Z SYSTEMEM ANDROID
 (wbudowane gniazdo OPS*)

2

All-in-One
All-in-One

Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od kursu walut* możliwość dokupienia komputera OPS 

Monitory z komputerem w cenie monitorów z Androidem!

Newline TRUTOUCH

Monitory dotykowe 10 punktowym

dotykiem i płaskim ekranem tworzą

kompletne interaktywne środowisko.

Monitory TRUTOUCH dostępne także

w wersji z wbudowanym komputerem.  

Monitor Interaktywny LED  55" TT-5515B
(z Androidem)

7229netto

 8890 brutto

Monitor All in One  
(z komputerem OPS i Androidem)

55" TT-5515B  9937netto

 12220 brutto

Możliwość 
zakupu 
monitora z  0 VAT

%
dla Edukacji



Wielodotyk

USB

WiFi

Suchościeralna

ECO

Wytrzymała
konstrukcja

TRUBOARD

3190 zł
brutto

ź

ź Format obrazu 4:3

ź Technologia dotykowa pozycjonowania w podczerwieni 

ź 10-cio punktowy dotyk, obsługa gestów

ź Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

ź Powierzchnia magnetyczna, matowa nie powodująca refleksów świetlnych 

ź Powierzchnia odporna na uszkodzenia (ewentualne uszkodzenia nie wpływają 

na pracę urządzenia)

ź Wytrzymała konstrukcja, aluminiowa rama tablicy, półka na pisaki 

(standardowa lub interaktywna)

ź Wysoka rozdzielczość zapewniająca dużą dokładność pracy

ź Pasek skrótów z obu stron tablicy z dużymi ikonami 

ź Oprogramowanie interaktywne do tablicy: Teach Infinity Pro

    

Powierzchnia obszaru aktywnego 82" (roboczego 78")

Dotykowa tablica interaktywna TRUBOARD z 10-cio punktowym dotykiem 
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Teach Infinity Pro

Oprogramowanie Teach Infinity Pro umożliwia efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej

oraz monitora Newline podczas zajęć w szkole jak i na spotkaniach biznesowych.

Oprogramowanie Teach Infinity Pro posiada m.in.:

ź Bogata baza narzędzi do adnotacji – pisaki, markery, piórka laserowe

ź Rozpoznawanie pisma i figur geometrycznych,

ź Zrzuty ekranowe

ź Nagrywanie przebiegu lekcji lub spotkania

ź Umieszczanie w prezentacji animacji flash, zdjęć, nagrań dźwiękowych oraz filmów

ź Narzędzia ułatwiające naukę matematyki, fizyki, chemii, biologii

ź Eksport stworzonych materiałów do popularnych formatów takich jak PPT, EXCEL, WORD, PDF

TRUBOARDInteraktywna półka 

Zawiera 3 pisaki, gumkę oraz wskaźnik

teleskopowy. Półka rozpoznaje kolor 

podniesionego pisaka lub gumkę. 

Podniesienie dwóch pisaków umożliwia

uzyskanie efektu linii dwukolorowej.

Przy zakupie z tablicą w cenie 100 zł

Newline TRUBOARD IR10-78   ( ) 78" 4:3

Newline TRUBOARD ( ) 
z półką interaktywną 

IR10-78P 78" 4:3

Dostępne modele:

3190 zł brutto

3290 zł brutto

* Półka interaktywna jest integralnym
   elementem tablicy i nie jest sprzedawana osobno.

*
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3+4=7

6+4=25
5-2=3
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ź Powierzchnia robocza o przekątnej 78" (4:3)
ź Jednoczesna praca 6-ciu osób na całej 

powierzchni tablicy
ź Możliwość podzielenia powierzchni tablicy

na 2, 4 lub 6 części i przypisanie do każdej 
z nich jednego punktu dotykowego

ź Powierzchnia tablicy: magnetyczna
ź Bardzo wysoka rozdzielczość tablicy 

zapewniająca dużą dokładność pracy. 
ź Intuicyjny program do pracy z tablicą:

Workspace

1078B
6-cio dotykowa tablica interaktywna

Producent:

Elektromagnetyczna tablica interaktywna

1289 Producent:

ź

ź Obsługa za pomocą elektronicznych 

z pełną funkcjonalnością myszki    

    komputerowej

ź Jednoczesna praca dwóch osób na tablicy

ź Wyjątkowa precyzja działania na tablicy

ź Rekomendacja

Powierzchnia robocza o przekątnej

    pisaków 

 Polskiego Towarzystwa

    Dysleksji

ź Intuicyjny program do pracy z tablicą:

Workspace

 89" (16:10)

Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela  to program do tworzenia

Oprogramowanie interaktywne do Tablic

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

  Ukrywanie i pokazywanie elementów na warstwach 

  Wycinanie zdjęć z dowolnych materiałów funkcją

    zrzut ekranu 

  Praca do 9 osób na całej lub podzielonej powierzchni 

    - funkcja MultiUser

  Nagrywanie przebiegu lekcji w formacie .avi 

  Paleta narzędzi do adnotacji (pisanie, rysowanie itp.) 

  Tryb Office - współpraca z aplikacjami z poziomu Workspace

  Rozpoznawanie pisma, znaków matematycznych i figur

Workspace to intuicyjne i łatwe w obsłudze

oprogramowanie interaktywne do tablic DualBoard i Touch 

Board Plus.  Służy do przygotowywania atrakcyjnych 

i angażujących lekcji.

Promocja!

Przy zakupie z tablicą

w cenie 100 zł

DualBoard 1289 ( ) 89" 16:10

DualBoard 1279 ( ) 79" 4:3

DualBoard 1297  ( ) 97" 16:9

Dostępne modele:

3590 zł brutto

3390 zł brutto

5290 zł brutto

Dostępne modele:

3490 zł brutto

4690 zł brutto

Touch Board Plus 1078 ( )78" 4:3

Touch Board Plus 1088 ( )88" 16:10

3490 zł
brutto

100 zł brutto 690 zł bruttoPrzy zakupie programu z tablicą Cena regularna 

4699 zł 

 3590 zł 

DOBRA CENA!

ź

    – anagram, łączenie w pary, gorące punkty, 

ź

ź

ź

ź

ź

  Ponad 20 gotowych szablonów ćwiczeń

wykreślanka, 

    krzyżówka i wiele innych 

  Ćwiczenia Zapisywane w formacie FLASH 

  Ćwiczenia w trybie nauka lub test  

  Tworzenie własnego profilu nauczyciela  zabezpieczonego hasłem 

  Współpraca z dowolnymi tablicami interaktywnymi

  Zamieszczanie ćwiczeń w galerii Workspace 

 własnych ćwiczeń interaktywnych. Intuicyjny i łatwy w obsłudze ceniony jest za takie  możliwości jak:



TRUBOARD

KRÓTKA projekcja

Tablica TRUBOARD IR10-78
+ projektor                    

PARAMETRY PROJEKTORA: 

Krótka projekcja - obraz 79” 

z odległości 1m

Żywotność lampy do 10 000 godzin

Bardzo wysoka jasność 3 000 ANSI lumenów  (technologia DLP)

Rozdzielczość XGA 1024x768

źPowierzchnia robocza tablicy 78" (4:3)

źProjektor 

źUchwyt ścienny 

źOprogramowanie: Workspace

  

BenQ MX806ST

     o krótkiej projekcji 

Cena zestawu

  5720 zł
brutto

MX806ST

ź  (4:3)

Uchwyt ścienny 

Powierzchnia aktywna tablicy 78" 

źProjektor MX822ST

     o krótkiej projekcji

ź

źOprogramowanie: Workspace 

Tablica TRUBOARD IR10-78
+ projektor                    

TRUBOARD

KRÓTKA projekcja Promocja!

PARAMETRY PROJEKTORA:

Krótka projekcja - 

Żywotność lampy do 3 500 godzin 

Wysoka jasność 3 500 ANSI lumenów 

Rozdzielczość XGA 1024 x 768

obraz 79” 

z odległości 1 m

 (technologia DLP)

Cena zestawu

5808 zł
brutto

MX822ST

Producent:

Cena zestawu

6290 zł
brutto

źPowierzchnia robocza tablicy 78" 

źProjektor 

źUchwyt ścienny 

źOprogramowanie: Workspace

 

(4:3)

BenQ MX806ST

     o krótkiej projekcji 

Tablica Touch Board Plus 1078
+ projektor                    

PARAMETRY PROJEKTORA: 

Krótka projekcja - obraz 79” 

z odległości 1m

Żywotność lampy do 10 000 godzin

Bardzo wysoka jasność 3 000 ANSI lumenów (technologia DLP)

Rozdzielczość XGA 1024x768

KRÓTKA projekcja

MX806ST

KRÓTKA projekcja Producent:

Tablica Touch Board Plus 1078
+ projektor                    VPL-SX226

PARAMETRY PROJEKTORA: 

Krótka projekcja - obraz 79” 

z odległości 1m

Żywotność lampy do 10 000 godzin

Bardzo wysoka jasność 3 000 lumenów 

(technologia 3LCD BrightEra)

Rozdzielczość XGA 1024x768

Cena zestawu

6490 zł
brutto

źPowierzchnia robocza tablicy 78" 

źProjektor 

źUchwyt ścienny 

źOprogramowanie: Workspace

(4:3)

SONY VPL-SX226 

     o krótkiej projekcji 
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KRÓTKA projekcja
Producent:

Cena zestawu

6550 zł
brutto

źPowierzchnia robocza tablicy 78" 

źProjektor 

źUchwyt ścienny 

źOprogramowanie: Workspace

    

(4:3)

SONY VPL-SX236 

     o krótkiej projekcji 

PARAMETRY PROJEKTORA: 

Krótka projekcja - obraz 79” 

z odległości 1 m

Żywotność lampy do 10 000 godzin

Bardzo wysoka jasność 3 300 lumenów 

(technologia 3LCD BrightEra)

Rozdzielczość XGA 1024x768

Tablica Touch Board Plus 1078
+ projektor                    VPL-SX236

Tablica TRUBOARD IR10-78

PARAMETRY PROJEKTORA:

Ultra krótka projekcja - obraz 79” 

z odległości 50 cm

Żywotność lampy do 8 000 godzin

Wysoka jasność 3 000 lumenów ANSI (technologia 3LCD)

Rozdzielczość WXGA 1280x800

ź  (4:3)

Uchwyt ścienny

Powierzchnia robocza tablicy 78" 

źProjektor  NEC UM301X

o ultra krótkiej projekcji

ź

źOprogramowanie: Workspace

    

+ projektor                    

ULTRA KRÓTKA projekcja

TRUBOARD

UM301X

Cena zestawu

 6924 zł
brutto

KRÓTKA projekcja

źPowierzchnia robocza tablicy 78" 

źProjektor 

źUchwyt ścienny 

źOprogramowanie: Workspace

(16:10)

BenQ MW820ST

     o krótkiej projekcji 

Tablica DualBoard 1289
+ projektor                    MW820ST

Promocja!

Producent:

PARAMETRY PROJEKTORA: 

Krótka projekcja - obraz 79” 

z odległości 1m

Żywotność lampy do 10 000 godzin

Bardzo wysoka jasność 3 000 ANSI lumenów (technologia DLP)

Rozdzielczość XGA 1024x768
 6990 zł
brutto

Cena zestawu

TRUBOARD

Tablica TRUBOARD IR10-78
+ projektor                    

PARAMETRY PROJEKTORA: 

Ultra krótka projekcja - obraz 79” 

z odległości 50 cm

Żywotność lampy do 10 000 godzin

Bardzo wysoka jasność 3 300 lumenów  (technologia 3LCD BrightEra)

Rozdzielczość XGA 1024x768

źPowierzchnia robocza tablicy 78" (4:3)

źProjektor 

źUchwyt ścienny 

źOprogramowanie: Workspace

  

Sony VPL-SX631

     o krótkiej projekcji 

Cena zestawu

6990 zł
brutto

VPL-SX631

ULTRA KRÓTKA projekcja
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ULTRA KRÓTKA projekcja

PARAMETRY PROJEKTORA: 

Ultra krótka projekcja - obraz 79” 

z odległości 50 cm

Żywotność lampy do 8 000 godzin

Bardzo wysoka jasność 3 000 ANSI lumenów (technologia 3LCD)

Rozdzielczość WXGA 1280x800

źPowierzchnia robocza tablicy 89" 

źProjektor 

źUchwyt ścienny 

źOprogramowanie: Workspace

(16:10)

NEC UM301W 

     o ultra krótkiej projekcji 

Producent:

Tablica DualBoard 1289
+ projektor                    UM301W

brutto

Cena zestawu

7790 zł
brutto

Ze
st

aw
y 

ta
b

lic
 z

 p
ro

je
kt

o
ra

m
i

Producent:

Tablica Touch Board Plus 1078
+ projektor                    VPL-SX631

Cena zestawu

7290 zł
brutto

źPowierzchnia robocza tablicy 78" 

źProjektor 

źUchwyt ścienny 

źOprogramowanie: Workspace

(4:3)

SONY VPL-SX631 

     o krótkiej projekcji 

PARAMETRY PROJEKTORA: 

Ultra krótka projekcja - obraz 79” 

z odległości 50 cm

Żywotność lampy do 10 000 godzin

Bardzo wysoka jasność 3 300 lumenów  (technologia 3LCD BrightEra)

Rozdzielczość XGA 1024x768

ULTRA KRÓTKA projekcja

Producent: Producent:
LEO Przenośny ekran projekcyjny

Stabilna konstrukcja i solidne wykonanie. 

Możliwość regulacji wysokości, formatu oraz 

eliminacji efektu Keystone. Specjalny pasek 

oraz rączka umożliwiająca przenoszenie 

ekranu bez konieczności stosowania toreb 

transportowych.

LUPUS
Ekran projekcyjny z linii ekonomicznej 

w eleganckiej kasecie.  

System mocowania zależny, uniwersalny. 

Możliwość montażu ściennego i sufitowego. 

Ekran wykonany z wysokiej jakości tkaniny 

projekcyjnej Matt White.

Ekran projekcyjny ścienny

Dedykowany do zastosowań

w edukacji, salach

konferencyjno-szkoleniowy
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Cena od

370 zł
brutto

Cena od

432 zł
brutto

W ofercie dostępne ekrany: przenośne na statywie ręczne, stacjonarne ręczne, stacjonarne elektryczne, ramowe stacjonarne

87



Projektor                MX852 UST

4699 zł
brutto

4499 zł
brutto

5099 zł
brutto

STANDARDOWA projekcja KRÓTKA projekcja ULTRA KRÓTKA projekcja

PARAMETRY PROJEKTORA:
Obraz 79” z odległości 3m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Wysoka jasność 2 800 lumenów (technologia 3LCD BrightEra)
Rozdzielczość XGA 1024x768

Projektor                        VPL-DX122

PARAMETRY PROJEKTORA:
Obraz 79” z odległości 3m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Wysoka jasność 2 600 lumenów (technologia 3LCD BrightEra)
Rozdzielczość XGA 1024x768

Projektor                        VPL-SX631

Projektor                        VPL-SW631

PARAMETRY PROJEKTORA:
Ultra krótka ogniskowa - obraz 79” z odległości 50 cm
Żywotność lampy do 7 000 godzin
Wysoka jasność 3 000 ANSI lumenów 
Rozdzielczość XGA 1024x768

(technologia DLP)

PARAMETRY PROJEKTORA:
Ultra krótka ogniskowa - obraz 79” z odległości 50 cm
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Wysoka jasność 3 300 lumenów (technologia 3LCD BrightEra)
Rozdzielczość XGA 1024x768

PARAMETRY PROJEKTORA:
Ultra krótka ogniskowa - obraz 89” z odległości 50 cm
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Wysoka jasność 3 300 lumenów (technologia 3LCD BrightEra)
Rozdzielczość WXGA 1280x800

PARAMETRY PROJEKTORA:
Obraz 79” z odległości 3m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Wysoka jasność 3 200  ANSI lumenów 
Rozdzielczość XGA 1024x768

(technologia DLP)

Projektor                MX507

2199 zł
brutto

1699 zł
brutto

1759 zł
brutto

PARAMETRY PROJEKTORA:
Krótka ogniskowa - obraz 79” z odległości 1 m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Wysoka jasność 2 800 lumenów (technologia 3LCD BrightEra)
Rozdzielczość XGA 1024x768

3599 zł
brutto

Projektor                        VPL-SX226
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Projektor                MX806ST

3499 zł
brutto

PARAMETRY PROJEKTORA:
Krótka ogniskowa - obraz 79” z odległości 1m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Wysoka jasność 3 000 ANSI lumenów  
Rozdzielczość XGA 1024x768

(technologia DLP)

Projektor                        VPL-EX235

PARAMETRY PROJEKTORA:
Krótka projekcja - 
Żywotność lampy do 3 500 godzin  Moc lampy 310 W  
Wysoka jasność 3 500 ANSI lumenów 
Rozdzielczość XGA 1024 x 768 

Głośnik 20 W

obraz 79” z odległości 1 m  Kontrast 13000:1

(technologia DLP)

Blu-ray Full HD 3D Supported | 

|
|

3999 zł
brutto

Promocja!Projektor                MX822ST

USB Ready
USB Display



Producent:

Bezpłatne oprogramowanie dostępne dla 5 platform: PC, MAC, iOS, Linux, Android 

OPROGRAMOWANIE GlobiLab

Zaawansowane funkcje oraz narzędzia graficzne GlobiLab 

to między innymi znaczniki, możliwości przycinania oraz 

powiększenia a także tworzenia wykresów z adnotacjami. 

Różnorodność funkcji pozwala na przedstawienie bogatych 

statystyk oraz wykresów.

Graficzne przedstawienie wyników w postaci czytelnych
tabel, wykresów liniowych i słupkowych, na wirtualnych 
miernikach oraz na mapach Google.

Połączenie oprogramowania GlobiLab z mapami Google 

Umożliwia wyświetlanie danych zebranych podczas 

doświadczeń w terenie na mapach Google wskazując ich 

rzeczywistą lokalizację. Dzięki temu można tworzyć mapy 

temperatur czy zanieczyszczeń środowiska. Tak przygotowane 

wyniki uczniowie mogą porównywać z kolegami 

z całego świata, którzy również korzystają z tego narzędzia.

Dostępne także o

przygotowane specjalnie dla młodszych uczniów szkół 

podstawowych.

programowanie GlobiWorld 

Bezprzewodowe, kompaktowe 
laboratorium naukowe mieszczące się 

w ręce młodego naukowca. Dysk pomiarowy 

Labdisc to urządzenie z wbudowanymi 

kilkunastoma czujnikami do przeprowadzania 

doświadczeń z każdej dziedziny nauki.

Nagrody:

Labdisc Uniwersal

Labdisc Fizyka

Labdisc Bio-Chem

Dysk Mini

3089 zł
brutto

Wbudowane czujniki: napięcia i natężenia prądu, 

natężenie światła, wejście uniwersalne, 

temperatury: otoczenia, cieczy/ciał stałych, wilgotności, 

dźwięku, fali dźwiękowej, 

odległości, ciśnienia, 

pH,  

GPS, 

natężenia 

Wbudowane czujniki: napięcia, niskiego napięcia, 

natężenia prądu, , akcelerometr 

ciśnienia, 

natężenie światła, 2 wejścia uniwersalne, 

temperatury: otoczenia, cieczy/ciał stałych, odległości, 

fali dźwiękowej

Wbudowane czujniki: 

, , 
o ow zakresie - 200 C do 1200 C, temperatury otoczenia, 

kolorymetr

ciśnienia powietrza i barometrycznego, przewodności, 

pH, rozpuszczony tlen DO2, natężenie światła wejście uniwersalne temperatury 

pulsu serca, temperatury: otoczenia, cieczy/ciał stałych,

wilgotności, GPS, 

Wbudowane czujniki:  napięcia i natężenia prądu, ciśnienia, 

wilgotności, pH, 

pulsu, GPS

temperatury: otoczenia, cieczy/ciał stałych, 

brutto

2789 zł

brutto

3379 zł

brutto

1629 zł

Dostępne również dodatkowe czujniki zewnętrzne!

1. Mobilne laboratorium - dyski posiadają wbudowaną pamięć (128000 pomiarów)

    i długo działający akumulatorek (do 150 godzin) dzięki czemu eksperymenty można     

    przeprowadzać w klasie jak i poza nią

2. Pomiary kilku parametrów równocześnie - dyski podczas jednego doświadczenia  

    umożliwiają pomiar wielu parametrów jednocześnie

3. Unikalna funkcja nanoszenia wyników pomiarów na mapy Google 

   (w dyski wbudowany GPS)

4. Bezprzewodowa komunikacja dysków pomiarowych z komputerami lub dowolnymi 

    tabletami (w różnych systemach jak m.in. iOS i Android) za pomocą Bluetooth

Najważniejsze cechy Laboratorium Globisens:

GlobiLab to intuicyjne oprogramowanie umożliwiające analizę danych zebranych za pomocą 

dysków pomiarowych (Labdisc). Posiada wiele zaawansowanych funkcji i narzędzi do analizy, 

edycji i statystyk wyników. Zawiera 16 gotowych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem dysków 

pomiarowych Labdisc. GlobiLab dostępny jest w języku polskim.
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ź Kompaktowe urządzenia wyposażone w przyciski oraz diodę lub wyświetlacz

ź Komunikacja z komputerem w technologii radiowej: zasięg działania 60 m 

    do 1000 uczestników

ź Informacja zwrotna o udzieleniu odpowiedzi

Piloty do odpowiedzi

W CENIE ZESTAWU OTRZYMASZ: 32 piloty ResponseCard odbiornik  torba na piloty

oprogramowanie Turning Point 5 i Flow!

+ +

System do odpowiedzi
ź To piloty, odbiornik i oprogramowanie oraz możliwość wykorzystania urządzeń 

mobilnych jak telefony czy tablety.

ź Służy do  przeprowadzania testów, ankiet,  głosowań, itp.

ź Daje natychmiastową informację zwrotną

Błyskawiczne wyniki i raporty: głosowań, testów, ankiet 

ź Pełna integracja z programem PowerPoint

ź Oszczędza czas poświęcony na sprawdzanie prac i wystawianie ocen

ź Doskonale aktywizuje uczestników.

ź

ź Możliwość udzielenia odpowiedzi: 
jednokrotnego wyboru, 

    wielokrotnego wyboru, 
    tak/nie, prawda-fałsz, 
ź Praca samodzielna *
    tekstowych i numerycznych,
ź Klawiatura alfa-numeryczna 
ź Wyświetlacz LCD

ź Możliwość udzielenia odpowiedzi: 
     jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, tak/nie, 
    prawda-fałsz, tekstowych i numerycznych,

ź Wyświetlacz LCD ź Klawiatura QWERTY ź Praca samodzielna *

NAJLEPSZA CENA! CENA PROMOCYJNA ZESTAWU!

ź Możliwość udzielenia odpowiedzi: 
jednokrotnego wyboru, 

    wielokrotnego wyboru, prawda - fałsz 
ź Dioda informująca o udzieleniu 

odpowiedzi

10
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Oprogramowanie do pilotów

ResponseCard RF-AResponseCard LT ResponseCard NXTResponseCard RF LCD

DOSTĘPNE RÓŻNE MODELE PILOTÓW Jedyny na świecie pilot dla osób
niedowidzących

Wyposażony 
w klawiaturę 
z alfabetem
Braille'a 
a także silnik 
wibracyjny

Pilot QT 2
Nowość w ofercie!

* Praca samodzielna - każdy uczestnik otrzymuje własny, indywidualny test/ankietę na kartce 
   i może odpowiadać pilotem na pytania w dowolnej kolejności. 

brutto3259 zł
Cena zestawu 

4190 zł
8449 zł

brutto

Zestaw 32 pilotów 

Piloty ResponseCard NXT 

Promocja!

Zestaw 32 pilotów 

Piloty ResponseCard LT 

tnel i a2  licen
c
ja

 

tnel i a2  licen
c
ja

 

Dla wszystkich użytkowników pilotów firmy Turning Technologies dostępne

jest oprogramowanie Turning Point 5 i Flow. 

7

                                                                                              (Turning Point) to aplikacje, które zamienią komputer, 

telefon lub tablet w pilota do testów. Dzięki tym aplikacjom urządzenia mobilne mają wszystkie możliwości 

pilotów a nawet więcej. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest to, że do wyświetlania pytań nie trzeba używać 

projektora ponieważ treść pytań będzie wyświetlała się na urządzeniach uczestników dzięki czemu 

odpowiadający na pytania mogą znajdować się w różnych częściach szkoły, firmy a nawet w innych miastach. 

Testy i głosowania z wykorzystaniem tabletów i nie tylko!

lub

TurningPoint Cloud to rozwiązanie chmurowe, które w połączeniu z pilotami tworzy idealne

narządzie do przeprowadzania sprawdzianów, ankiet, głosowań na każdą lekcję, szkolenie, 

spotkanie biznesowe czy radę wydziału. Oprogramowanie Turning Point instalowane jest na

komputerze, a chmura którą udostępnia producent pozwala na przechowywanie listy

uczestników oraz wyników testów, głosowań poza komputerem prowadzącego – dzięki

czemu dostęp do danych możliwy jest również z urządzeń mobilnych – tabletów, telefonów.

Wersja Cloud integruje się bezpośrednio z oprogramowaniem PowerPoint, a także współpracuje z każdym

programem na komputerze, stronami internetowymi lub filmami. Dzięki temu rozwiązaniu szybko można

przygotować listę uczestników, pytania testowe, ankietę głosowanie a następnie przeprowadzić je

i natychmiast otrzymać wyniki. Turning Point Cloud został poszerzony między innymi o nowe raporty 

demograficzne oraz zespołowe,  eksport wszystkich raportów do jednego pliku a także nową szatę graficzną.

Osoby korzystające do tej pory z wersji 5 oprogramowania Turning Point bez problemu odnajdą się 

w nowej odsłonie oprogramowania. (może usunąć)
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 Nautilus Netboard Portable z projektorem interaktywnym BenQ

pozwala w prosty sposób zamienić dowolną powierzchnię w interaktywną

przestrzeń obsługiwaną elektronicznym pisakiem. Dzięki prostej i łatwej 

do przenoszenia konstrukcji zestaw można postawić w dowolnym miejscu.

Nautilus Netboard Portable - zestaw 4w1

Pozwalają na bezpieczne przechowywanie i ładowanie laptopów lub tabletów. Wbudowany system zarządzania kablami pozwala na szybkie i bezproblemowe podłączenie urządzeń oraz chroni

przed uszkodzeniem kabli. Wysokie bezpieczeństwo zapewniają: zastosowanie grubej warstwy pianki, wydajna wentylacja, ochrona przed skokami napięcia, wyłącznik obwodu.

Szafki do przechowywania i ładowania laptopów i tabletów

brutto

          5339 zł
brutto

          3792 zł

Szafka stacjonarna NB-15 
szafka zasilająca stacjonarna
do przechowywania 
i ładowania 15 tabletów

Szafka mobillna NBUS-16 
do przechowywania 
i ładowania 16 laptopów

Szafka mobillna NBUS-32 
szafka zasilająca mobilna
do przechowywania 
i ładowania
32 tabletów i laptopów 

Nowości w ofercie!

Nowości w ofercie!

11

NAUTILUS
INTELLIGENT FURNITURE

ź Dwa pisaki
ź Możliwa jednoczesna praca do 4 osób 
ź Łatwa konfiguracja - szybka kalibracja 

Cechy zestawu z projektorem BenQ MX854 UST:

Dostępne zestawy:

Cena zestawu

brutto

6960 zł ź Żywotność lampy do 7 000 godzin
ź Wysoka jasność 3 000 ANSI lumenów (technologia DLP)
ź Rozdzielczość XGA 1024x768

Parametry projektora:

brutto

          5658 zł

6960 zł brutto

7560 zł brutto

Nautilus Netboard Portable 4w1
 + oprogramowanie

Zrób to Sam! Pomocnik Nauczyciela
z BenQ MX854 UST

Nautilus Netboard Portable 4w1
z NEC UM301Xi + oprogramowanie
Zrób to Sam! Pomocnik Nauczyciela

Podłoga interaktywna Tablica interaktywnaEkran interaktywny Stół interaktywny



Podstawa z elektryczną regulacją

wysokości i szufladą 

do przechowywania 

i ładowania 30 tabletów. 

Podstawa mobilna | NB-BUS

brutto

         4584 zł
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Podstawa mobilna | NBF1R 

2w1 

Solidna konstrukcja podstawy

z elektryczną regulacją kąta pochylenia

zawieszonej na niej tablicy. 

Od pionu do poziomu. 

Zintegrowane mocowanie do projektora

umożliwia wygodną pracę zarówno

w pionie na tablicy interaktywnej jak

i w poziomie jak na stole interaktywnym.  

12

Podstawa mobilna | 30NBMR

Prosta, wygodna podstawa

mobilna do tablicy 

z elektryczną regulacją wysokości. 

Dostępna wersja systemu montażu ściennego 

z elektryczną regulacją wysokości.

NAUTILUS
INTELLIGENT FURNITURE

brutto

         3790 zł

Nowości w ofercie!

brutto

           3990 zł



Osobisty system nagłośnieniowy | FAP-6C

Służy do wzmocnienia siły głosu używającej go osoby. Niezastąpiony 

dla przewodników i opiekunów wycieczek, Nauczycieli i innych osób pracujących 

głosem. Jednostka centralna (głośnik ze wzmacniaczem) wygodnie mocowana 

na biodrach za pomocą regulowanego paska, a mikrofon mocowany do ubrania 

za pomocą klipsa. Odpowiedni do pracy z niewielką grupą osób (do 30).
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Cena zestawu

brutto

310 zł

System nagłośnieniowy NOMAD-300 (150W)

Wzmacniacz: 220W maximum, 150W RMS 
Subwoofer: 100W maximum, 70W RMS
Satelity: 60 + 60W maximum, 40 + 40W RMS
Głośniki: 
Subwoofer: 10”, 80W RMS, 4 Ω 
Satelity: 6 1/2" + 1" tweeter, 
60W maximum, 40W RMS, 4 Ω

Możliwość doposażenia zestawu w statywy

Subwoofer: 35-150 Hz ±3 dB
Satelity: 100-20.000 Hz ±3 dB

Przenośny system nagłośnieniowy | ASH-7512UB  
Bezprzewodowy, lekki i energooszczędny system posiada wbudowane:

USB / SD / Mp3 i odbiornik bluetooth. Wyposażony w wewnętrzną baterię litową 

i kółka transportowe. Idealny dla nauczycieli, prowadzących zajęcia sportowe

oraz imprezy rozrywkowe.  

brutto

1459 zł

Cena zestawu

MOC: 100 W maximum, 50W RMS 
Pasmo przenoszenia:  
Długość pracy na akumulatorze: 5 h
Waga: 8.1 kg

55-20,000 Hz

Pilot i mikrofon VHF w zestawie!

Nowości w ofercie!

W ofercie duży wybór głośników: pasywnych, aktywnych, Hi-Fi!

Wielofunkcyjny wzmacniacz do systemów nagłośnieniowych
MPA 122P 
Posiada wbudowany mikser, odtwarzacz kart SD i plików Mp3. Posiada bardzo przydatną funkcję 

tygodniowego programowania odtwarzania dźwięków i muzyki w tym np.: dzwonków na lekcje i przerwy,

muzyki płynącej podczas przerw, ogłoszeń, komunikatów  głosowych itp.

Cena zestawu

brutto

4415 zł
MOC: 
180 W maximum, 120 W RMS
Wyświetlacz LCD
Tygodniowy programator: dzwonków, ogłoszeń, muzyki, itp.
Pasmo przenoszenia: 50-18,000 Hz ±3 dB

MOC: 5 W maximum,
            3 W RMS  
Waga: 0,4 kg
Praca na baterii: 6 h
Mikrofon na klipsie

Cena zestawu

brutto

568 zł

Przenośny system z funkcją karaoke - BEAR 400 R 

MOC: 10W RMS | Zabezpieczenie słuchu dla dzieci
Wbudowany akumulator: 1,500 mAh
Dwa mikrofony w zestawie: bezprzewodowy i przewodowy
Czas pracy na baterii: do 15 h | Waga: 1,5 kg
Łączność: Bluetooth

Miś dostępny również w kolorach: różowym i czarnym

Umożliwia miksowanie sygnału z dwóch mikrofonów z muzyką odtwarzaną

z wbudowanego odtwarzacza kart SD, pamięci USB plików Mp3, 

urządzenia zewnętrznego (np. smartfon, odtwarzacz CD lub komputer). 

Miś karaoke doskonale sprawdzi się na zajęciach w przedszkolu, szkole,

na zabawach dla dzieci itp. 

Dedykowany w szczególności do jednostek edukacyjnych (szkoły, przedszkola, uczelnie). 

brutto

2613 zł

Cena zestawu

Mobilny, aktywny system nagłośnieniowy w układzie 

subwoofer + 2 głośniki (satelity). System posiada wbudowany 4 kanałowy mikser 

z procesorem efektowym, wejściami mikrofonowymi i liniowymi do podłączania

zewnętrznych źródeł dźwięku. Wbudowany wzmacniacz 

posiada niezależną regulację głośności

subwoofera i głośników satelitarnych. 

Możliwość dostosowania ilości basu 

do tonów wysokich. System NOMAD

jest idealnym rozwiązaniem dla jednostek

edukacyjnych do nagłaśniania

akademii, zajęć sportowych, 

zabaw tanecznych, apeli, etc. 

137



Biurkowe wizualizery                      TRUCAM umożliwiającę prezentacje obiektów przestrzennych w wysokiej jakości.

Newline TC-20P Newline TC-10PNewline TC-51D

brutto

 3699 zł
brutto

2599 zł
brutto

1719 zł

Zoom optyczny:

Zoom cyfrowy:   

Rozdzielczość wideo: 

Klatki wyświetlane

w ciągu sekundy:

Liczba portów HDMI: 

Wejście na karty pamięci:

Obszar fotografowania: 

Wyświetlacz:

Zainstalowane 

oprogramowanie:

Sterowanie bezprzewodowe:

Pamięć wbudowana:

Ramię:

Wejście/wyjście s-video:

Podświetlenie: 

x5

x10

FullHD

30 fps

2 (1 x wejścia i 1 x wyjścia)

SD

380 mm x 214 mm 

160 MB

elastyczne

górne

Zoom optyczny:

Zoom cyfrowy:   

Rozdzielczość wideo:

Klatki wyświetlane

w ciągu sekundy: 

Liczba portów HDMI:

Wejście na karty pamięci:

Obszar fotografowania:

Wyświetlacz:

Zainstalowane 

oprogramowanie:

Sterowanie bezprzewodowe:

Pamięć wbudowana:

Ramię:

Wejście/wyjście s-video:

Podświetlenie: 

x12

x10

FullHD

30 fps

2 (1 x wejścia i 1 x wyjścia)

SD

A3

LCD

do edycji zdjęć

160 MB

składane

górne

x12

x10

FullHD

60 fps

4 (2 x wejścia i 2 x wyjścia)

SD

A3

LCD

do edycji zdjęć

składane

górne i dolne

Zoom optyczny:

Zoom cyfrowy:   

Rozdzielczość wideo: 

Klatki wyświetlane

w ciągu sekundy:

Liczba portów HDMI: 

Wejście na karty pamięci:

Obszar fotografowania: 

Wyświetlacz:

Zainstalowane 

oprogramowanie:

Sterowanie bezprzewodowe:

Pamięć wbudowana:

Ramię: 

Wejście/wyjście s-video:

Podświetlenie:

 

Bezprzewodowy
tablet w zestawie !!!

Dostępne również wizualizery firmy 
14
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Cyfrowe
pracownie 
językowe

Urządzenia podłączane 

do komputerów przez 

gniazda USB, gwarantujące 

najwyższą jakość dźwięku. 

Wyposażone w  

mikrofon dynamiczny, który odbiera

tylko głos ucznia, bez szumów i 

zakłóceń pochodzących z klasy.

jednokierunkowy 

Oprogramowanie EasyLAB do zarządzania klasą i przebiegiem lekcji.  W cenie także

DLL (Digital Language Laboratory) - oprogramowanie do ćwiczenia wymowy.

Sprzęt do komunikacji 
mOP+10 

Słuchawki 
RC-150J

25 stanowisk easyLAB 

ZAMÓW

ZAPŁAĆ ZA 20

12 stanowisk easyLAB 

ZAMÓW

ZAPŁAĆ ZA 10

brutto

 13 580 zł
brutt

 27 170 zł

Promocja!

funkcjonalne i bardzo wydajne

do nauki języków

Mobilna cyfrowa pracownia 

językowa, która może przekształcić

istniejącą salę komputerową w pełni

 

laboratorium . 

easyLAB

Producent: Producent:

System easyLAB zawiera:

Stacjonarny system, dzięki któremu zwykła pracownia komputerowa

może zostać przekształcona w ultranowoczesne laboratorium

do nauki języków.

Teraz w cenie DLL i moduł Premium! 

DLL  (Digital Language Laboratory) - oprogramowanie do ćwiczenia wymowy.

Moduł Premium - rozszerza oprogramowane Optimas o dodatkowe funkcje zarządzania.

Roycan Optimas 

Moduł konwersji

Umożliwia wykorzystanie  analogowych 
zasobów audio i wideo.

Oprogramowanie Optimas

Zaprojektowane do zarządzania 
klasą i przebiegiem lekcji.

System Optimas zawiera:

Moduł  do komunikacji

Umożliwia uzyskanie dobrej jakości 
dźwięku oraz podłączenie 
dodatkowego urządzenia przez USB.

77

Słuchawki RC-150D

Wyposażone w jednokierunkowy 
mikrofon dynamiczny, który minimalizuje 
szumy i zakłócenia z klasy.

te.pl ||



Katalog ważny do 30.11.2016 r. lub do wyczerpania zapasów          
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.

Podane ceny są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (23%) i mogą ulec zmianie 
w zależności od aktualnego kursu walut.

Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.

Wszystkie nazwy towarów i firm oraz znaki towarowe użyto w katalogu jedynie w celu informacyjnym 
i są wyłącznie własnością tych firm.
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TWÓJ DOSTAWCA

1016

Bezprzewodowy menedżer prezentacji to urządzenie, które po podłączeniu do projektora lub telewizora pozwala na bezprzewodową prezentację obrazu i dźwięku. 

W zależności od modelu do menadżera można podłączyć do 64 urządzeń takich jak komputery, tablety czy telefony i w jednym czasie wyświetlać obraz z 4 jednocześnie.

Posiada funkcję routera Wi-Fi i Access Point.

          2990 zł
brutto

TRUCAST 2
interfejs: VGA i HDMI

podgląd przebiegu konferencji poprzez witrynę web

sterowanie połączonym komputerem za pomocą

telefonu lub tabletu 

kompatybilność z tablicami interaktywnymi

do 64 urządzeń podłączonych jednocześnie

tablet ułatwiający prowadzenie  

prezentacji w zestawie

TRUCAST 3
interfejs: VGA i HDMI

podgląd przebiegu konferencji poprzez witrynę web

sterowanie połączonym komputerem za pomocą

telefonu lub tabletu 

kompatybilność z tablicami interaktywnymi

do 64 urządzeń podłączonych jednocześnie

Dual Band Wi-Fi – dwa pasm radiowe

dodawanie adnotacji na prezentacjach

iOS Mirroring          3990 zł
brutto

Na stronie interwrite.pl zawsze znajdziecie aktualny katalog.

ul. Wawelska 26, 02-061 Warszawa
tel.: 22 357 84 76 , fax: 22 357 84 77

kom.: 505 430 741
e-mail: 

web: 
blazej.markowski@wizualizer.pl

http://www.wizualizer.pl

http://www.wizualizer.pl
mailto:blazej.markowski@wizualizer.pl
http://www.wizualizer.pl

