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Jak dobrać nowoczesny sprzęt
dydaktyczny dla edukacji
przedszkolnej
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To nowoczesne rozwiązanie, które zaczyna wypierać tradycyjne tablice 
interaktywne w edukacji. Niewątpliwie jednym z kluczowych powodów jest 
intuicyjna obsługa – prosta zarówno dla nauczycieli jak i dla dzieci. Monitory 
to jednak nie tylko funkcje interaktywne, ale także najlepsza jakość  
wyświetlanego obrazu dzięki rozdzielczości Full HD. Zastosowanie 
profesjonalnego monitora z 4 mm, hartowaną szybą to również 
gwarancja bezpieczeństwa dla maluchów.

To jedne z najbardziej popularnych narzędzi multimedialnych spotykanych 
w edukacji. Bezpośredni wpływ na sukces tego rozwiązania ma przede 
wszystkim niski koszt początkowy. Tablice interaktywne to również przekątne 
robocze dużych rozmiarów, idealnie spełniające swoją rolę w większych salach 
zabaw i tam, gdzie kilkoro dzieci bawi się jednocześnie przy tablicy. Dodatkową 
zaletą tych tablic jest uniwersalność powierzchni - może ona z powodzeniem 
służyć jako klasyczna tablica suchościeralna, po której dzieci mogą rysować 
i przyczepiać magnesy.

Tablice i monitory interaktywne to rozwiązania coraz częściej spotykane w przedszkolach i szkołach. 
Ich wyjątkowość polega na intuicyjnej i prostej do uzyskania interakcji z dzieckiem. Wyświetlając 
dowolną zawartość komputera taką jak strony internetowe, zdjęcia, filmy czy dowolne programy, 
zyskujemy możliwość ich obsługi na dużej powierzchni dotykowej. 
Przeglądając dostępne rozwiązania interaktywne łatwo wyróżnić podstawowy podział na dwie grupy: 
tablice interaktywne tradycyjne, które do wyświetlania obrazu wymagają projektora oraz nowocześniejsze 
rozwiązanie - monitory interaktywne, które są dużymi ekranami LCD z obsługą dotykową. Zarówno 
monitory jak i tradycyjne tablice oferują podobną funkcjonalność, ale każde z nich niesie ze sobą unikalny 
pakiet korzyści. 
Najnowocześniejsze rozwiązania interaktywne to inwestycja w przyszłość naszych dzieci.

* przy założeniu 6 h pracy dziennie, 5 dni w tygodniu, 40 tygodni w roku ** w zależności od rodzaju projektora

MONITORY interaktywne

TRADYCYJNE
TABLICE interaktywne

      Rozwiązania interaktywne 
w nauczaniu przedszkolnym

Tablica z projektorem Monitor interaktywny

Komfort wyświetlania na ekranie tworzy się cień brak cienia, obraz jak w TV

Bezpieczeństwo wzroku ryzyko uszkodzenia w pełni bezpieczny

Rozdzielczość obrazu niska (XGA lub WXGA) wysoka (Full HD)

Praca przy pełnym oświetleniu ograniczona pełna

Wygoda eksploatacji trzeba wymieniać lampy bezobsługowy

trzeba czyścić filtry bezobsługowy

Żywotność zestawu w latach* 5-6 lat 25 lat

Żywotność zestawu w h pracy 6-10 tys. h** 30 tys. h

Gotowość do pracy po nagrzaniu lampy natychmiastowa

Kalibracja obrazu konieczna przy poruszeniu projektora nie wymaga

Typowa przekątna obrazu 78 cali 55 cali

Wpływ na środowisko szkodliwe lampy rtęciowe nie generuje odpadów

Przykłady gier i zabaw przedszkolnych wykorzystujących rozwiązania interaktywne:

Rysowanie 
i malowanie

Zabawy
muzyczne

Gry obrazkowe Nauka kolorów Zamalowywanie
obrazków
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Połączenie wysokiej klasy monitora LCD z podświetleniem LED oraz tablicy interaktywnej.
Stanowi doskonałe narzędzie do prowadzenia zajęć w przedszkolu zapewniając najwyższe  
bezpieczeństwo i komfort pracy z dziećmi. Urządzenie umożliwia przeprowadzanie  
mobilizujących zajęć dla maluchów, łączących elementy zabawy i nauki, wykorzystując  
np. gry edukacyjne, kolorowanki czy po prostu oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości.

Umożliwia łatwe zawieszenie monitora TouchScreen 55.

* Cena przy zakupie wraz z monitorem 
   Avtek TouchScreen 55. Cena bez 
   promocji 59 PLN.

Polecane oprogramowanie: RM Easiteach

przekątna powierzchni roboczej 55”

wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczość Full HD i podświetleniu LED

technologia dotykowa obsługująca 4 punkty dotyku

rozdzielczość dotyku powyżej 32.000 x 32.000 zapewniająca wysoką dokładność

hartowana szyba o grubości 4 mm gwarantująca bezpieczeństwo

żywotność panelu 30.000 h to około 25 lat pracy** 

głośniki 2 x 10 W zapewniające wysokiej jakości dźwięk

wbudowany USB Media Player umożliwiający odtworzenie filmów, muzyki 

lub zdjęć bezpośrednio z nośnika USB

różnorodne złącza m.in. HDMI, VGA, USB, component, RS-232

3 lata gwarancji**
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licencja na 5 stanowisk

oprogramowanie w polskiej wersji językowej

dostęp do zasobów online

możliwość “resetowania strony”

możliwość przypisania różnych akcji do obiektów

rozpoznawanie pisma odręcznego

automatyczne sprawdzanie pisowni

dostępna również licencja SITE 

na całą jednostkę edukacyjną

Monitor interaktywny TouchScreen 55

Uchwyt W60F01 do 
monitora interaktywnego 

Oprogramowanie 

RM Easiteach

1* 499

6999
PLN

PLN
PLN

MONITORY INTERAKTYWNE
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TABLICE INTERAKTYWNE

Na co warto 
zwrócić uwagę przy 

kupnie tablicy interaktywnej?
Cechy powierzchni:
    suchościeralna – możliwość używania tablicy jako klasycznej białej tablicy
    matowa – eliminuje męczące wzrok odbicie światła projektora
    magnetyczna – pozwala na przyczepianie magnesów  
    odporna na uszkodzenia – uszkodzenie powierzchni nie wpływa  na działanie tablicy

Inne ważne cechy:
    technologia dotykowa pozwalająca na obsługę tablicy za pomocą palca 
                 lub dowolnego pisaka
    format obrazu 4:3 – najpopularniejszy oraz najbardziej ekonomiczny
      uchwyt ścienny oraz oprogramowanie w zestawie z tablicą
         5-letnia gwarancja dla placówek edukacyjnych realizowana  

         przez autoryzowany serwis

przekątna powierzchni roboczej 77”

optyczna technologia dotykowa oferująca 2 punkty dotyku

wysoka rozdzielczość technologii dotykowej - powyżej 32000 x 32000 zapewniająca wysoką dokładność

powierzchnia zoptymalizowana pod projekcję obrazu, który wypełnia całą powierzchnię

wysokiej klasy oprogramowanie RM Easiteach w zestawie (licencja na 5 stanowisk) o wartości 499 PLN

przekątna powierzchni roboczej 80” 

technologia dotykowa IR (podczerwień) oferująca 4 punkty dotyku

oprogramowanie Flow!Works bez ograniczeń instalacji 

w cenie tablicy

inteligentna półka rozpoznająca kolor podniesionego pisaka

paski skrótów po obu stronach tablicy umożliwiające szybki 

dostęp do wybranych funkcji oprogramowania

solidna aluminiowa rama, odporna na uszkodzenia

niezwykle trwała porcelanowa powierzchnia tablicy 

objęta 25-letnią gwarancją

przekątna powierzchni roboczej 79” 

technologia dotykowa IR (podczerwień) oferująca 4 punkty dotyku

oprogramowanie Flow!Works bez ograniczeń instalacji 

w cenie tablicy

inteligentna półka rozpoznająca kolor podniesionego pisaka

zamknięcie na kluczyk zabezpieczające zawartość inteligentnej półki 

paski skrótów po obu stronach tablicy umożliwiające szybki dostęp 

do wybranych funkcji oprogramowania
TABLICA INTERAKTYWNA

TT-BOARD 2080 

TABLICA INTERAKTYWNA

QWB200-PS

TABLICA INTERAKTYWNA

QWB200-BW

3499
PLN

3999
PLN

3499
PLN
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Technologia DLP

Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)

Jasność 3.000 ANSI lumenów

Kontrast 10.000:1

Dwa złącza HDMI

Obraz o przekątnej 80” z odległości 98cm

Gwarancja dla sektora edukacyjnego: 

5 lat na projektor /  3 lata (max. 2000h) na lampę*

możliwość zamontowania projektora 

krótkoogniskowego z dowolną 

tablicą interaktywną

TABLICA INTERAKTYWNA

QWB200-PS PROJEKTOR D871ST

Uchwyt ST1200

PROJEKTORY KRÓTKOOGNISKOWE - IDEALNE DO TABLIC INTERAKTYWNYCH

2649
PLN

Technologia DLP

Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)

Jasność 2.500 ANSI lumenów

Kontrast 15.000:1

Obraz o przekątnej 80” z odległości 105cm

Gwarancja: 3 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę

PROJEKTOR PJD5453S

2399
PLN

219
PLN

Dwa złącza HDMI

Ograniczenie efektu cienia do minimum

Gwarancja dla sektora edukacyjnego: 

3 lata na projektor / 3 lata (max. 2000h) na lampę*

349
PLN

US1275
PROJEKTOR ULTRA KRÓTKOOGNISKOWY
OBRAZ O PRZEKATNEJ 80” z ODLEGŁOSCI 20 CM

Technologia 3LCD

Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)

Jasność 2.700 ANSI lumenów

Kontrast 2.000:1

4129
PLN
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Technologia 3LCD

Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)

Jasność 2.700 ANSI lumenów

Kontrast 4.000:1

Złącze HDMI

Lampa o żywotności 6.000h w trybie ECO

Gwarancja dla sektora edukacyjnego: 

3 lata na projektor / 3 lata (max. 2000h) na lampę*

PROJEKTOR S3277

2649
PLN

5

Dedykowany uchwyt Scienny 
do projektora US1275
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Technologia 3LCD

Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)

Jasność 2.700 ANSI lumenów

Kontrast 4.000:1

Złącze HDMI

Gwarancja dla sektora edukacyjnego: 

3 lata na projektor / 3 lata (max. 2000h) na lampę*

Technologia DLP

Rozdzielczość XGA (1.024 x 768)

Jasność 3.000 ANSI lumenów

Kontrast 15.000:1

Złącze HDMI

Lampa o żywotności 10.000h w trybie DynamicECO

Gwarancja: 2 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę

uchwyt uniwersalny do projektorów (pasuje do Vivitek D556 

oraz ASK Proxima C3257)

możliwość zawieszenia projektora bezpośrednio pod sufitem 

lub w odległości od 43 do 65 cm

uchwyt uniwersalny do wszystkich projektorów 

możliwość zawieszenia projektora bezpośrednio pod sufitem

precyzyjna regulacja położenia projektora

Technologia DLP

Rozdzielczość SVGA (800 x 600)

Jasność 3.000 ANSI lumenów

Kontrast 15.000:1

Złącze HDMI

Lampa o żywotności 10.000h w trybie DynamicECO

Gwarancja: 2 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę

PROJEKTOR C3257

PROJEKTOR PJD5234L

EasyMount

ProMount Direct

PROJEKTOR D556

PROJEKTORY

1599
PLN

1299
PLN

1679
PLN

99
PLN

169
PLN

Projektor dostępny również w rozdzielczości XGA (1.024 x 768)
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Pozwala na bardzo wierne odwzorowanie kolorów, dzięki 
czemu bogate w kolory prezentacje, filmy czy zdjęcia 
wyglądają rewelacyjnie.

To przede wszystkim bardzo wysoki poziom kontrastu i głęboka 
czerń co sprawia, że ta technologia jest idealna do wyświetlania 
np. tekstu książki.

Jaką technologię 
           wybrać?



7

EKRANY PROJEKCYJNE

Główną cechą ekranów projekcyjnych jest profesjonalna powierzchnia 
dedykowana specjalnie do wyświetlania obrazu z projektora. Dzięki temu 
filmy, zdjęcia, a także wszystkie inne materiały prezentują się o wiele 
lepiej niż w przypadku wyświetlania na zwykłej ścianie.
 

Zasada doboru ekranu projekcyjnego mówi, że pierwszym wyborem 
powinien być zawsze ekran stacjonarny - rozwijany ręcznie lub 

elektrycznie. Jeśli jednak nie ma możliwości montażu ekranu 
stacjonarnego lub projektor razem z ekranem będą 

używane w kilku salach najwygodniejszym 
rozwiązaniem będzie ekran przenośny.

Pozwala na bardzo wierne odwzorowanie kolorów, dzięki 
czemu bogate w kolory prezentacje, filmy czy zdjęcia 
wyglądają rewelacyjnie.

To przede wszystkim bardzo wysoki poziom kontrastu i głęboka 
czerń co sprawia, że ta technologia jest idealna do wyświetlania 
np. tekstu książki.

Ekrany projekcyjne

Model Wymiary 
ekranu [cm]

Wymiary 
obrazu [cm] Format Czarne ramki 

boczne [cm]
Czarny TOP 

[cm]
Czarny DÓŁ 

[cm] Cena

Tripod PRO 180 180 x 180 175 x 175 1:1 2.5 2.5 2.5 279 PLN

Tripod PRO 200 200 x 200 195 x 195 1:1 2.5 2.5 2.5 399 PLN

Video 175 175 x 175 170 x 127.5 4:3 2.5 44.5 3 219 PLN

Video 200 200 x 200 195 x 146.5 4:3 2.5 49.5 4 289 PLN

Video 240 240 x 200 230 x 172.5 4:3 5 23.5 4 379 PLN

Wall Electric 180 185 x 140 180 x 135 4:3 2.5 2.5 2.5 549 PLN

Wall Electric 200 205 x 155 200 x 150 4:3 2.5 2.5 2.5 649 PLN

Wall Electric 240 245 x 185 240 x 180 4:3 2.5 2.5 2.5 799 PLN

możliwość dostosowania formatu ekranu do obrazu z projektora

składana konstrukcja umożliwia łatwe przenoszenie 

i przechowywanie ekranu

czarne ramki zwiększające kontrast

specjalne ramię umożliwiające ustawienie ekranu pod odpowiednim kątem 

eliminujące deformację obrazu gdy projektor nie świeci prostopadle do ekranu

ekonomiczne ekran rozwijany 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

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

Specjalny moduł do ekranu Wall Electric 

umożliwiający wygodne, bezprzewodowe 

rozwijanie/zwijanie ekranu za pomocą 

dołączanego pilota.

Ekrany Tripod Pro

Ekrany Video

Ekrany Wall Electric Moduł RF - BEZPRZEWODOWE
STEROWANIE EKRANEM

199
PLN



Oferta ważna od 1.06.2014 do 15.09.2014r. 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.

Wizualizer to proste w obsłudze urządzenie, które za pomocą projektora 
lub monitora interaktywnego pozwala na podgląd dowolnych 
przedmiotów czy książek w powiększeniu.

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

Wysokiej jakości flipchart z powierzchnią melaminową lub magnetyczną, 
dostępny w przystępnej cenie.

niemagnetyczny magnetyczny

złącze VGA umożliwiające podłączenie bezpośrednio do projektora lub monitora

wysoka rozdzielczość Full HD (1920 x 1080)

gęsia szyja pozwalająca na ustawienie kamery w optymalnej pozycji

proste sterowanie za pomocą pilota, panelu na obudowie 

lub aplikacji zainstalowanej na komputerze

rozbudowany pakiet oprogramowania A+ Suite w zestawie

zestaw specjalnych kart do wizualizerów Pluszaki-Rozrabiaki 

dedykowanych do edukacji przedszkolnej 

Wizualizer F15 TABLICE SUCHOSCIERALNE

FLIPCHART BARRACUDA

Powierzchnia Rozmiar [cm] Cena

Lakierowana 90 x 60 109 PLN

Lakierowana 120 x 90 209 PLN

Lakierowana 150 x 100 259 PLN

Lakierowana 180 x 90 399 PLN

Lakierowana 180 x 120 439 PLN

289
PLN

329
PLN

1599*
PLN

* Cena przy zakupie wraz z monitorem
   lub tablicą interaktywną. Cena bez 
   promocji 1699 PLN.


