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Uwaga: Produkty dostępne do wyczerpania zapasów

Monitor interaktywny  
Samsung QB65-TR

Monitor interaktywny  
IIYAMA 65” Android

• wysoka rozdzielczość, jakość 4K- 3840 x 2160 

• megakontrast, który wpływa na jakość pracy 
i komfort użytkowania

• wbudowany moduł WiFi umożliwiający 
korzystanie z sieci bezprzewodowej bez 
potrzeby zakupu dodatkowych urządzeń

• liczne gniazda rozszerzeń umożliwiające 
podpięcie dodatkowych urządzeń peryferyjnych: 
głośniki, dysk twardy, pendrive, nagrywarka itp.

• oprogramowanie MagicIWB S5 w zestawie 
z monitorem

• funkcja pasywnego rysika – uchwyt na pióro 
z magnesem

• system operacyjny Tizen wraz z wbudowaną 
funkcją cyfrowej tablicy oraz możliwością 
udostępniania ekranu – eSharing

• 5-letni okres gwarancji

• wysoki standard jakości wyświetlania – 4K 

• 20 punktów dotyku umożliwiających 
jednoczesną pracę przy sprzęcie aż 1 
0 użytkownikom

• zintegrowane oprogramowanie Note 
umożliwiające wprowadzenie notatek 
bezpośrednio z nośnika USB

• powłoka antyrefleksyjna zapobiegająca 
odbijaniu światła od ekranu

• możliwość podłączenia komputera NUC

• opcjonalnie możliwość zakupu modułu WiFi

• 3-letni okres gwarancji

Wyprzedaż

Cena: 6 434 zł

Cena: 6 129 zł

Cena: 7 914 zł

Cena: 7 539 zł

Indeks: 716818

Indeks: 711914

Indeks: 702402

Indeks: 711913

Monitor interaktywny 
Samsung QB65-TR 
0% VAT

Monitor interaktywny 
IIYAMA 65” Android 
0% VAT

Monitor interaktywny 
Samsung QB65-TR 
23% VAT

Monitor interaktywny 
IIYAMA 65” Android
23% VAT
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W
yprzedaż

Tablica interaktywna  
Esprit MT PRO  80”

Tablica interaktywna  
Nano MyBoard 82”

Tablica interaktywna Multi  
Gesture panoramiczna 95”

• przekątna tablicy – 80”

• suchościeralna powłoka powleczona prawdziwą warstwą 
ceramiczną

• 32 punkty dotyku umożliwiające pracę aż 16 
użytkownikom jednocześnie

• oprogramowanie w języku polskim – Esprit

• obsługa multigestów – zoom, rotacja, przewijanie

• 3 lata gwarancji na produkt, dożywotnia gwarancja na 
powierzchnię

• przekątna tablicy – 82” 

• powierzchnia suchościeralna

• oprogramowanie w języku polskim – eMarker

• tryb multiuser – praca 4 użytkowników jednocześnie

• boczne przyciski z polskimi przyciskami

• pływający pasek narzędzi pozwalający na pracę w trybie 
pełnoekranowym i transparentnym

• technologia multigesture – rozpoznawanie  gestów

• 2 lata gwarancji

• przekątna ekranu – 95”

• powierzchnia suchościeralna

• obsługa multi-gesture

• 10 punktów dotyku umożliwiających pracę  
5 użytkownikom jednocześnie

• programowane boczne przyciski

• oprogramowanie w języku polskim – MyBoard 8.1 
z funkcją Mobile Share umożliwiającą zdalne realizowanie 
zadań na tablicy z poziomu tabletu  
lub smartfona

• 25 lat gwarancji na powierzchnię ceramiczną

Cena: 2 030 zł Indeks: 711908

Cena: 1 529 zł Indeks: 707611

Cena: 2 091 zł Indeks: 711761


