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Oferta de tabla interactiva multitouch START-e3 + videoproiector ST si accesorii
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Denumirea produsului /scurta descriere Caracteristici si avantajele produsului

Tabla ceramica interactiva
START-e3 - multitouch cu pana
1

la 10 atingeri simultane si
suprafata tablei e3®, perfecta
pentru scris cu marker!

Tabla ceramică interactivă multitouch, cu dimensiunea
diagonalei de 83", asigură avantajul preciziei si rapidității
reacției tablei la comenzile touch, datorită noii tehnologii
performante cu sute de leduri infraroșii! Tabla se comandă de
mai mulți utilizatori simultan, folosind unul, două sau mai multe
degete. Este perfectă si pentru scrierea zilnică folosind markere
clasice datorită suprafeței magnetice si ceramice de cea mai
bună calitate . Se poate scrie cu degetele, cu stilouri interactive
pasive (fără baterii) sau cu orice obiect fusiform.

Videoproiector educational (ST) cu distanta de proiectie scurta
de aproximativ 1m, montat pe un suport special pe perete,
deasupra tablei – are luminozitate de 3200 de lumeni, adică
una potrivită pentru o sală de clasă mare
– are contrast de 16 000;1 ceea ce asigură o calitate a imaginii
foarte bună
Videoproiector tip ST cu
– formatul normal al imaginii este 4:3, potrivit cu tabla
2 suport de montare pe perete interactivă M10
– se montează pe perete deasupra tablei pe un suport special
deasupra tablei
– distanța de proiecție este scurtă, de aproximativ 1m
– are un grad redus de umbre generate de utilizator!
– este prevăzut cu telecomandă
– are garanție 2 ani pentru aparat și 6 luni sau 1000h pentru
lampă
– are durata de viață a lămpii de 8000 de ore ȋn mod eco
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Pret unitar
Pret unitar lei
lei (cu
(fara TVA)
TVA)

6950

8270.5

Soft si program de training Soft educational in limba romana si Program de training on-line
on-line - pentru utilizarea in predare a pentru dezvoltarea de abilități de realizare de lecții si
prezentări interactive, cunoașterea de noi metode si tehnologii
educaționale explicate pe înțelesul tuturor!

sistemului interactiv

TOTAL
Oferta este valabila pana la 30 mai 2018
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