


Tablica interaktywna ésprit plus
Działa w technologii podczerwieni. 
Nie wymaga specjalnego pióra, do sterowania 
wystarczy palec. Z komputerem połączona 
kablem USB, który zapewnia też zasilanie! 
Na obu bokach tablicy stały nadruk 12 przycisków z 
najczęściej używanymi funkcjami. 
Bardzo wytrzymała, ceramiczna powierzchnia suchościeralna 
o właściwościach magnetycznych, z dożywotnią gwarancją!



Zestaw ésprit go!
Zawiera:
• tablicę interaktywną ésprit plus
• projektor krótkoogniskowy ésprit PST250X
• stojak 

z uchwytem na projektor • Typ: LCD
• Jasnośd: 2500 ANSI lm
• Rozdzielczośd: 1024x768
• Kontrast: 2000:1
• Odległośd proj.: 0,5–2,5 m



Zestaw ésprit wall
Zawiera:
• tablicę interaktywną ésprit plus
• projektor krótkoogniskowy ésprit PST250X
• uchwyt UPXS do projektora

• Typ: LCD
• Jasnośd: 2500 ANSI lm
• Rozdzielczośd: 1024x768
• Kontrast: 2000:1
• Odległośd proj.: 0,5–2,5 m



Tablica interaktywna ēno 2610 (78″)
Tablica interaktywna o powierzchni 
suchościeralnej i magnetycznej, posiadająca 
najlepsze cechy tradycyjnej tablicy ceramicznej 
oraz tablicy interaktywnej. 
Powierzchnia tablicy wykazuje wysoką odpornośd na 
zarysowania, ścieranie i brud. 
Tablicę ēno wyróżnia spośród innych tablic interaktywnych to, 
iż nie wymaga okablowania, umożliwiając tym samym 
swobodę poruszania się. Tablica ta współpracuje z każdym 
dostępnym na rynku oprogramowaniem.



Zestaw interaktywny panoramiczny 
Zawiera:
• Tablicę interaktywną  ēno 2810 (96″)
• Projektor NEC V260W
• Uchwyt sufitowy

• Typ: DLP 3D Ready
• Jasnośd: 2600 ANSI lm
• Rozdzielczośd: 1280x800
• Kontrast: 2000:1
• Odległośd proj.: 1,2–13 m



Projektor NEC V230X
Parametry projektora:
• Typ: DLP 3D Ready
• Jasnośd: 2300 ANSI lm
• Rozdzielczośd: 1024x768 (XGA)
• Kontrast: 2000:1
• Odległośd projekcji: 1,2–13 m



Projektor krótkoogniskowy ésprit
Parametry projektora:
• Typ: LCD
• Jasnośd: 2500 ANSI lm
• Rozdzielczośd: 1024x768
• Kontrast: 2000:1
• Odległośd projekcji: 0,5–2,5 m



Projektor NEC M260XS 
do bliskiej projekcji
Parametry projektora:
• Typ: LCD
• Jasnośd: 2600 ANSI lm
• Rozdzielczośd: 1024x768
• Kontrast: 2000:1
• Odległośd projekcji: 0,6–1,1 m



Wizualizer WZ2
Parametry :
• Rozdzielczośd: 2000x1600
• Zapisywanie w formatach: PNG, JPG, BMP, 

TIFF, PDF, 
• Obszar roboczy: max A3



Stolik projekcyjny UNIVERSAL
Profesjonalny, wielofunkcyjny stolik projekcyjny, 
posiadający dwie półki z przeznaczeniem na 
projektor, rzutnik, notebooka, czy drukarkę. 
Aluminiowa podstawa w kolorze srebrnym, 
wyposażona w kołka z systemem blokującym, 
co zapewniają mobilnośd stolika. 



Flipchart Mobilechart PRO RED
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, 
lakierowana, 100x70 cm. Kółka z blokadą. 
Konstrukcja nośna ze stali. Regulowana
wysokośd (160-196 cm), dzięki łatwym w użyciu 
uchwytom zaciskowym. 2 ramiona boczne
rozkładane metodą „klik-klik”.



Flipchart Eurochart RED
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, 
lakierowana, 100x70 cm. Konstrukcja nośna 
z aluminium. Regulowana wysokośd do 186 cm 
dzięki łatwym w użyciu uchwytom zaciskowym. 
2 ramiona boczne rozkładane metodą „klik-
klik”.



Ekran projekcyjny 
elektryczny PROFI
• Powierzchnia Matt White, z czarnym 

obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia 
kontrastu oglądanego obrazu.

• Bardzo cichy mechanizm. 
• Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki



Ekran projekcyjny
manualny POP
• Powierzchnia Matt White, z czarnym 

obramowaniem wokół ekranu dla 
zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu.

• Cichy mechanizm zwijający z napędem 
sprężynowym

• Płótno zwijane do specjalnej kasetki



Ekran projekcyjny 
na trójnogu POP
• Powierzchnia Matt White, z czarnym 

obramowaniem wokół ekranu dla 
zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu.

• Ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu do 
wygodnego przenoszenia i regulacji 
wysokości dolnej krawędzi ekranu



Tablica obrotowo-jezdna
2-stronna biała tablica suchościeralna.
Powierzchnia lakierowana, magnetyczna. 
Aluminiowa, solidna konstrukcja. 
Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360°. 
Istnieje możliwośd zablokowania jej w dowolnej 
pozycji, przy użyciu pokrętła bocznego w kolorze 
grafitowym. Kółka z systemem blokowania.



Tablica suchościeralna
Tablica o powierzchni
magnetycznej lakierowanej.
Rama wykonana z profilu aluminiowego 
w kolorze srebrnym; wykooczona popielatymi 
narożnikami.
Dla rozmiaru 150 x 100 cm i większych, tył 
tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną.



Gabloty model 1
Gablota wykonana z profilu alu
przeznaczona do wnętrz.
Drzwiczki z pleksi, zamykane na zamek 
imbusowy. Tył gabloty wzmocniono blachą 
ocynkowaną. Powierzchnia korkowa, tekstylna
lub suchościeralno-magnetyczna lakierowana.



Ścianki moderacyjne
dwustronne



Tablice jutowe
Tablica w ekologicznym stylu. 
Powierzchnia wykonana z naturalnej 
tkaniny jutowej, klejona na płycie pilśniowej. 
Rama drewniana lub aluminiowa.



Tabliczka przydrzwiowa
EuroPlex
Składa się z dwóch płyt wykonanych
z przezroczystej pleksi, połączonych 
dekoracyjnymi śrubami ze stali nierdzewnej.

Tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa 
(OWZ)
Profile aluminiowe 25 mm. Antyrefleksyjna 
pleksi osłania wydruk. Montowana na wkręty 
(w komplecie).



Czyścik magnetyczny DUO
Wykonany z wysokiej klasy plastiku ABS. 
Jest  jednocześnie holderem na 1 marker. 
Wbudowany magnes pozwala przytwierdzid 
czyścik w dowolnym miejscu tablicy.



Płyn czyszczący FORTE
Do intensywnych zabrudzeo lub gruntownego 
odświeżania powierzchni tablic suchościeralnych. 



Zestaw startowy do tablic suchościeralnych
• Holder do markerów
• 4 markery
• Czyścik SLIM
• Wymienne filce do czyścika (10 szt.)
• Magnesy 10 szt.


