
*Cena zawiera montaż, transport i obowiązuje przy zakupie dowolnej ilości tablic !

Cena: 6 699 zł brutto*
- tablica VxBoard –Touch 78” + projektor Epson EB-X9 + uchwyt sufitowy
- tablica VxBoard –DualPen 78” + projektor Epson EB-X9 + uchwyt sufitowy

Cena: 7 199 zł brutto*
- tablica VxBoard –Trace 78” (dotykowa) + projektor Epson EB-X9 +

uchwyt  sufitowy
- tablica VxBoard –Trace 78” (elektromagnetyczna) + projektor Epson EB-X9 +

uchwyt sufitowy

Cena: 9 999 zł brutto*
- tablica VxBoard –Touch 78” + projektor Epson EB-440W  + uchwyt ścienny
- tablica VxBoard –DualPen 78” + projektor Epson EB-440W + uchwyt ścienny

Cena: 10 499 zł brutto*
- tablica VxBoard –Trace 78”(dotykowa) + projektor Epson EB-440W + 

uchwyt ścienny  
- tablica VxBoard –Trace 78”(elektromagnetyczna) + projektor Epson EB-440W +

uchwyt ścienny 

 STANDARD

 ULTRA BLISKA PROJEKCJA 

Cena: 6 299 zł brutto*
- tablica VxBoard –DualPen 71” + projektor Epson EB-X9+ uchwyt sufitowy

Cena: 9 499 zł brutto*
- tablica VxBoard –DualPen 71” + projektor Epson EB-440W + uchwyt ścienny

ZESTAWY INTERAKTYWNE 
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 ZESTAW MANUALNY : Ekran projekcyjny VxManual (240x135cm lub 200x117cm lub 200x200cm)

+ projektor Epson EB-X10                               2 299 zł brutto* 

lub

+ projektor Epson EB-W8D 3 649 zł brutto* 
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 ZESTAW ELEKTRYCZNY : Ekran projekcyjny VxElectric (240x135cm lub 200x117cm lub 200x200cm)

+ projektor Epson EB-X10  2 699 zł  brutto*

lub

+ projektor Epson EB-W8D 3 999 zł brutto* 

ZESTAWY PROJEKCYJNE 

EB-X10 - technologia: 3 LCD, Jasność: 2 600 ANSI lumen, Rozdzielczość: XGA 1024x768 pikseli, Kontrast: 2 000:1, Format obrazu: 4:3, Żywotność lampy: 4000 h

EB-W8D - technologia:  LCD, Jasność: 2 500 ANSI lumen, Rozdzielczość: WXGA 1280×800 pikseli,  Kontrast: 3 000:1, Format obrazu: 4:3, 16:9, Żywotność lampy: 4000 h 
Doskonałe urządzenie edukacyjne, łączące cechy projektora i odtwarzacza DVD z obsługą formatów – MPGE, 1/2/4, DivX, MP3, WMA, JPEG. Wbudowane dwa głośniki 10W z systemem dźwięku 
przestrzennego, wejście na mikrofon, złącze HDMI .

*Cena promocyjna nie zawiera instalacji



CENOWE PROMOCJE DLA EDUKACJI  

Wizualizer EPSON ELP-DC06 1 890zł  brutto 
Unikatowe bezpośrednie połączenie z projektorami firmy Epson bez użycia komputera, szybka instalacja — funkcje natychmiastowego włączania i 

wyłączania, przycisk zamrażania i funkcja przechwytywania, która umożliwia robienie zdjęć z poziomu komputera. Rozdzielczość: 2-megapikselowa, 
zoom cyfrowy: 4-krotny, łatwa instalacja — jeden kabel USB do zasilania i przesyłania obrazu elastyczność użycia — obracanie głowicy o 90°, 
autofokus, pobór mocy mniej niż 2,5 W

Tablet bezprzewodowy HANVON 539 zł brutto 
Za pomocą tabletu graficznego można bardzo dokładnie retuszować lub korygować każdą fotografię. Doskonałe efekty malowania pędzlem 

połączone z wrażliwością palców nie są możliwe do uzyskania przy posługiwaniu się klawiaturą lub myszką.Tablety Graficzne Hanvon współpracują z 
wszystkimi programami do obróbki graficznej np.: CorelDraw, Photoshop, Adobe Acrobat, i.t.p.
Podłączenie: USB – dokładność: ±0,1 mm – wymagania: Win98 / ME / 2000 / XP / VISTA / Win 7 / Mac OS od

Projektor EPSON EB-W8D 3 399 zł brutto 
Doskonałe urządzenie edukacyjne, łączące cechy projektora i odtwarzacza DVD z obsługą formatów – MPGE, 1/2/4, DivX, MP3, WMA, 

JPEG.Wbudowane dwa głośniki 10W z systemem dźwięku przestrzennego, wejście na mikrofon, złącze HDMI  Technologia:  LCD, Jasność: 2 500 ANSI 
lumen, Rozdzielczość: WXGA 1280×800 pikseli, Kontrast: 3 000:1

Drukarka atramentowa EPSON B510DN 1 649 zł brutto
Wysoka wydajność i niezawodność wydruków biznesowych: zwiększ wydajność dzięki drukarce zapewniającej prędkość do 37 str./min i 

gwarantującej obsługę wielu nośników oraz wysoką niezawodność. Wszechstronne funkcje atramentowej drukarki biznesowej B-510DN firmy Epson 
można przystosować do indywidualnych potrzeb Twojej firmy na przykład w biurze, w punkcie sprzedaży, w sklepie detalicznym albo w środowisku 
medycznym lub edukacyjnym. 
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