Zestaw edukacyjny
Zestaw: Projektor Epson EB-536Wi + Tablica ceramiczna 200 × 120 cm
Cena zestawu podstawowego: od 5600 zł netto (6888 zł brutto)
Koszt montażu: 800 zł netto (984 zł brutto)
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Zawartość zestawu
Projektor interaktywny EB-536Wi + 1 pisak
Uchwyt ELPMB45
Gwarancja 5 lat na projektor / 3 lata lub 3000h działania lampy
Tablica 200 × 120 cm
Oprogramowanie Smart Notebook Software
Epson Easy Interactive Tools

Zalety zestawu:
•

Roczna licencja SMART Notebook Software - Epson jako jedyny producent na świecie oferuje takie
rozwiązanie. Więcej informacji o oprogramowaniu

•

Większe bezpieczeństwo - 5 lat gwarancji na projektor i 3 lata na lampę (lub 3000 h).

•

Bezpieczeństwo dla użytkownika - brak dostępu osób postronnych - nikt nie uszkodzi powierzchni jak w
tablicy interaktywnej czy monitorze.

•

Powierzchnia interaktywna ok. 84” (widoczność dużo lepsza niż na monitorach dotykowych 50” lub
chińskich tablicach interaktywnych 78”).

•

Dostęp do oprogramowania Epson Easy MP Interactive Tools.

•

Dożywotni dostęp do istniejącego oprogramowania SMART (wsady lekcyjne, wzory, gry edukacyjne itp.)
z możliwością dla zainteresowanych płatnej (około 100€) corocznej aktualizacji.

•

Możliwość komunikacji bezprzewodowej/przewodowej z projektorem (tablety, smartfony, komputery)
Android i iOS jeżeli urządzenie będzie miało dodatkowy moduł Wi-Fi (koszt. ok. 85€ netto).

•

Tablica z powierzchnią do pisaków (poniżej specyfikacja od producenta).

•

Format obrazu 16:9.

•

Technologia 3LCD w projektorach Epson gwarantująca bezpieczeństwo dla oczu (technologia DLP ma
efekt „tęczy”- migotania) dodatkowo 3 razy lepiej wyświetla kolory oraz idealnie zachowuje się w
jasnych pomieszczeniach.

•

Projektor typu „short” - brak świecenia po oczach prowadzącemu i robienia cieni na tablicy (dzięki
wykorzystaniu oryginalnego uchwytu ściennego).

•

Niskie koszty eksploatacji (lampa do 10 000h), koszt nowej lampy ok. 350zl netto.
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Tablica z powierzchnią ceramiczną

Powierzchnia suchościeralna ceramiczna - matowa powierzchnia P4 o właściwościach magnetycznych.
Rama aluminiowa w kolorze srebrnym z czarnymi matowymi wykończeniem.
• Dwie półki wbudowane w profil dolny tablicy.
• Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną.
• Mocowanie do ściany za pomocą zawieszek mocowanych do tylnej części profilu ramkowego
oraz profilu bazy półki (istnieje możliwość montażu tablicy na bazie jedynie profilu
ramkowego).
W komplecie: Elementy montażowe.
Gwarancja: Dożywotnia na powierzchnię!
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