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ź

ź

ź

Dysk pomiarowy Labdisc Uniwersalny

Tablica interaktywna DualBoard 1279 

Oprogramowanie: Workspace, GlobiLab  i Zrób to Sam! Pomocnik Nauczyciela, 

ź  

ź  

ź 

  

ź  

Rzeczywiste eksperymenty – cyfrowy zapis danych

Doświadczenia w klasie i w terenie - wbudowana pamięć, akumulator i GPS

Wartości pomiarów na bieżąco widoczne na wyświetlaczu dysku 

    i/lub na komputerze, tablecie oraz na tablicy interaktywnej

13 wbudowanych czujników pomiarowych 

Możliwość pomiaru kilku parametrów równocześnie

Graficzne i matematyczne przedstawienie danych

Analiza eksperymentu i adnotacje w czasie rzeczywistym 

    z zaangażowaniem całej klasy, dzięki wykorzystaniu tablicy  interaktywnej

Gotowe scenariusze doświadczeń w oprogramowaniu GlobiLab

 

ź  

ź  

ź  

ź  

Więcej o promocji www.interwrite.pl

C !za os g n ea wc ooś n

Oferta ważna do 31.10.2015r. 

Uzupełnij interaktywną lekcję

rzeczywistymi doświadczeniami

PROMOCJA!!! - INTERAKTYWNE CYFROWE LABORATORIUM

Więcej o promocji na stronie:  www.interwrite.pl

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: 

Wbudowane czujniki

5490 zł
brutto

Cena zestawu

                
  1279
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Eksperymenty naukowe nigdy nie były takie łatwe!

System zabezpieczający
przed kradzieżą

Uchwyt do
mocowania do ściany

Stalowa 
konstrukcja

Centralne 
ładowanie

Przechowywanie 
i ładowanie 

do 16 Labdisc
Przechowywanie 

i ładowanie 
do 16 tabletów

Dysk pomiarowy z wbudowanymi czujnikami 

Mobilne laboratorium klasowe
Możliwość przechowywania tabletów i dysków

CYFROWE LABORATORIUM NAUKOWE

Producent:

Więcej o cyfrowym laboratorium naukowym na stronie www.interwrite.pl

Całe laboratorium w jednym dysku.

Biologia – Chemia Fizyka Nauki ogólne Mini

TEMPERATURA 
W ZAKRESIE

o-200   1200 C

TEMPERATURA 
CIECZY I CIAŁ STAŁYCH

PULS SERCA

WILGOTNOŚĆ

WEJŚCIE 
UNIWERSALNE

NATĘŻENIE
ŚWIATŁA

pH

ROZPUSZCZONY 
TLEN DO2

PRZEWODNOŚĆ

CIŚNIENIE
POWIETRZA 

I BAROMETRYCZNE GPS

KOLORYMETR
- MĘTNOŚĆ

- PRZEPUSZCZALNOŚĆ
W ROZTWORZE

http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301


Bezprzewodowe, kompaktowe laboratorium 

naukowe mieszczące się w ręce młodego naukowca. 

Dysk pomiarowy Labdisc to urządzenie z 

wbudowanymi kilkunastoma czujnikami do 

przeprowadzania doświadczeń z każdej dziedziny 

nauki.

Producent:

Bezpłatne oprogramowanie dostępne dla 5 platform: PC, MAC, iOS, Linux, Android 

OPROGRAMOWANIE GlobiLab

Zaawansowane funkcje oraz narzędzia graficzne GlobiLab to 

między innymi znaczniki, możliwości przycinania oraz powiększenia 

a także tworzenia wykresów z adnotacjami. Różnorodność funkcji pozwala 

na przedstawienie bogatych statystyk oraz wykresów

Graficzne przedstawienie wyników w postaci czytelnych tabel, różnych 

wykresów, na wirtualnych miernikach oraz na mapach Google

Połączenie oprogramowania GlobiLab z mapami Google pozwala 

uczniom nanosić miejsca pomiarów na mapy dzięki czemu można tworzyć 

mapy temperatur czy zanieczyszczeń środowiska. 

Tak przygotowane wyniki uczniowie mogą porównywać z kolegami 

z całego świata, którzy również korzystają z tego narzędzia.

Dostępne także o

przygotowane specjalnie dla młodszych uczniów szkół 

podstawowych.

programowanie GlobiWord 

Nagrody:

Labdisc Uniwersal

Labdisc Fizyka

Labdisc Bio-Chem

Labdisc Mini

 2815 zł
brutto

Wbudowane czujniki: napięcia i natężenia prądu, 

natężenie światła, wejście uniwersalne, 

temperatury: otoczenia, cieczy/ciał stałych, wilgotności, 

dźwięku, fali dźwiękowej, 

odległości, ciśnienia, 

pH,  

GPS, 

natężenia 

Wbudowane czujniki: napięcia, niskiego napięcia, 

natężenia prądu, , akcelerometr 

ciśnienia, 

natężenie światła, 2 wejścia uniwersalne, 

temperatury: otoczenia, cieczy/ciał stałych, odległości, 

fali dźwiękowej

Wbudowane czujniki: 

, , 
o ow zakresie - 200 C do 1200 C, temperatury otoczenia, 

kolorymetr

ciśnienia powietrza i barometrycznego, przewodności, 

pH, rozpuszczony tlen DO2, natężenie światła wejście uniwersalne temperatury 

pulsu serca, temperatury: otoczenia, cieczy/ciał stałych,

wilgotności, GPS, 

Wbudowane czujniki:  napięcia i natężenia prądu, ciśnienia, 

wilgotności, pH, 

pulsu, GPS

temperatury: otoczenia, cieczy/ciał stałych, 

1. Mobilne laboratorium - dyski posiadają wbudowaną pamięć (128000 pomiarów)

    i długo działający akumulatorek (do 150 godzin) dzięki czemu eksperymenty można     

    przeprowadzać w klasie jak i poza nią

2. Pomiary kilku parametrów równocześnie - dyski podczas jednego doświadczenia  

    umożliwiają pomiar wielu parametrów jednocześnie

3. Unikalna funkcja nanoszenia wyników pomiarów na mapy Google 

   (w dyski wbudowany GPS)

4. Bezprzewodowa komunikacja dysków pomiarowych z komputerami lub dowolnymi 

    tabletami (w różnych systemach jak m.in. iOS i Android) za pomocą Bluetooth

84

brutto
2545 zł

brutto
3075 zł

brutto
1255 zł

NOWOŚĆ!!!

Dostępne również dodatkowe czujniki zewnętrzne!

Najważniejsze cechy Laboratorium Globisens:

www.interwrite.pl f  /tabliceinteraktywne 

CYFROWE LABORATORIUM NAUKOWE Więcej o cyfrowym laboratorium naukowym na stronie www.interwrite.pl

GlobiLab to intuicyjne oprogramowanie umożliwiające analizę danych za pomocą dysków 
pomiarowych (Labdisc). Posiada wiele zaawansowanych funkcji i narzędzi do analizy, edycji 
i statystyk związanych z obróbką wyników. Zawiera 16 scenariuszy lekcji z teorią i wykorzystaniem 
dysków pomiarowych Labdisc. GlobiLab od wersji 2.4.13 dostępny jest w języku polskim. 

http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301


Rekomendacja Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji

3+4=7

6+4=25
5-2=3

B

OPROGRAMOWANIE DO TABLIC

Producent:

6-cio dotykowa tablica interaktywna

Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela to program

do tworzenia własnych ćwiczeń interaktywnych. 

Ponad 20 gotowych szablonów ćwiczeń

wykreślanka, krzyżówka i wiele innych 

Ćwiczenia Zapisywane w formacie FLASH 

Ćwiczenia w trybie nauka lub test  

Tworzenie własnego profilu nauczyciela 

zabezpieczonego hasłem

Współpraca z dowolnymi tablicami interaktywnymi

Zamieszczanie ćwiczeń w galerii Workspace 

 – anagram, łączenie w pary, gorące punkty, 

Workspace to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie 

interaktywne do tablic DualBoard i Touch Board Plus.  

Służy do przygotowywania atrakcyjnych i angażujących lekcji.

 Ukrywanie i pokazywanie elementów na warstwach 

Wycinanie zdjęć z dowolnych materiałów funkcją zrzut ekranu 

Praca do 9 osób na całej lub podzielonej powierzchni 

- funkcja MultiUser

 Nagrywanie przebiegu lekcji w formacie .avi 

Paleta narzędzi do adnotacji (pisanie, rysowanie itp.) 

Tryb Office - współpraca z aplikacjami z poziomu Workspace

Rozpoznawanie pisma, znaków matematycznych i figur
699 zł

3990 zł
brutto

brutto

www.interwrite.pl f  /tabliceinteraktywne 
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TABLICE INTERAKTYWNE 

Więcej o oprogramowaniu do tablic na stronie www.interwrite.pl

Producent:

alp c emana
wig

ułs
b

O

alp c emana
wig

ułs
b

O

Elektromagnetyczna tablica interaktywna

3490 zł
brutto

Bardzo wysoka rozdzielczość tablicy 

zapewniająca dużą dokładność pracy. 

W cenie intuicyjne programy do pracy z tablicą:

Workspace i Zrób to sam! Pomocnik nauczyciela

Powierzchnia robocza o przekątnej 78"

Jednoczesna praca 6-ciu osób na całej 

powierzchni tablicy

Możliwość podzielenia powierzchni tablicy

na 2, 4 lub 6 części i przypisanie do każdej 

z nich jednego punktu dotykowego

Powierzchnia tablicy:  magnetyczna

12791078

saki ip e mana
wig

ułs
b

O

saki ip e mana
wig

ułs
b

O

ź

ź Obsługa za pomocą elektronicznych 

    z pełną funkcjonalnością myszki komputerowej

ź Jednoczesna praca dwóch osób na tablicy

ź Wyjątkowa precyzja działania na tablicy

ź Rekomendacja

Powierzchnia robocza o przekątnej 79"

pisaków 

 Polskiego Towarzystwa Dysleksji

ź W cenie intuicyjne programy do pracy z tablicą:

Workspace i Zrób to sam! Pomocnik nauczyciela

Cena programu bez tablicy

Cena poniżej wartości środka trwałego!

Tablice dostępne także w innych rozmiarach!

W naszej ofercie duży wybór tablic interaktywych!

http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301


WYBRANE ZESTAWY TABLIC Z PROJEKTORAMI

6

W naszej ofercie duży wybór różnych zestawów w atrakcyjnych cenach!

www.interwrite.pl f  /tabliceinteraktywne 

STANDARDOWA projekcja

Parametry projektora:
Standardowa projekcja - obraz 79” z odległości 3 m
Żywotność lampy do 10 000 godzin
Wysoka jasność 2 800 lumenów (technologia 3LCD BrightEra)

Rozdzielczość XGA 1024x768

ź

Uchwyt sufitowy

Tablica interaktywna DualBoard 79" 

źProjektor SONY VPL-EX235

o standardowej projekcji

ź

źOprogramowanie: Workspace i Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela

 

4990 zł
brutto

Cena zestawu

+   VPL-EX235projektor                  Tablica                    1279

ź

BenQ MX806ST

Uchwyt ścienny

Tablica interaktywna DualBoard 79" 

źProjektor 

o standardowej projekcji

ź

źOprogramowanie: Workspace 

i Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela

5990 zł
brutto

Cena zestawu

Tablica                    1279
+ projektor                  MX806ST

Parametry projektora: 
Krótka ogniskowa - obraz 79” z odległości 1m

Bardzo wysoka jasność 3 000 ANSI lumenów
Rozdzielczość XGA 1024x768

Żywotność lampy do 10 000 godzin

KRÓTKA projekcja

Parametry projektora:
Krótka ogniskowa - obraz 79” z odległości 1 m

Żywotność lampy do 10 000 godzin

Wysoka jasność 2 700 lumenów (technologia 3LCD BrightEra)
Rozdzielczość XGA 1024x768

Tablica                    1279

brutto

6290 zł

Cena zestawu

źTablica interaktywna DualBoard 79"

źProjektor SONY VPL-SX225 o krótkiej projekcji

ź

źOprogramowanie: Workspace

     i Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela

 

Uchwyt ścienny

+ projektor                    VPL-SX225

KRÓTKA projekcja

http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301


WYBRANE ZESTAWY TABLIC Z PROJEKTORAMI
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W naszej ofercie duży wybór różnych zestawów w atrakcyjnych cenach!

www.interwrite.pl f  /tabliceinteraktywne 

Tablica                    1279

Parametry projektora:
Ultra krótka ogniskowa - obraz 79” z odległości 50 cm
Żywotność lampy do 8 000 godzin

Wysoka jasność 3 200 lumenów (technologia 3LCD BrightEra)

Rozdzielczość XGA 1024x768

7490 zł
brutto

Cena zestawu

ź DualBoard 79" Tablica interaktywna 

źProjektor SONY VPL-SX630 

o ultra krótkiej projekcji

ź

źOprogramowanie: Workspace 

i Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela

 

Oryginalny uchwyt ścienny SONY

+ projektor                    VPL-SX630

Parametry projektora:
Ultra krótka ogniskowa - obraz 79” z odległości 50 cm
Żywotność lampy do 7 000 godzin

Wysoka jasność 3 000 ANSI lumenów (technologia SmartEco)

Rozdzielczość XGA 1024x768 brutto

Cena zestawu

7490 zł

źTablica interaktywna Touch Board Plus 78" 

Oryginalny uchwyt ścienny BenQ

źProjektor Benq MX842UST 

o ultra krótkiej projekcji

ź

źOprogramowanie: Workspace

     i Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela

Tablica                                 1078B
+ projektor                    MX842UST

ULTRA KRÓTKA projekcjaULTRA KRÓTKA projekcja

KRÓTKA projekcja

źTablica interaktywna
źProjektor 

źUchwyt ścienny 
źOprogramowanie: Workspace
     i  Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela

Touch Board Plus 78" 
BenQ MX806ST

     o krótkiej projekcji 

Parametry projektora: 
Krótka ogniskowa - obraz 79” z odległości 1m

Bardzo wysoka jasność 3 000 ANSI lumenów

Rozdzielczość XGA 1024x768

Żywotność lampy do 10 000 godzin

Cena zestawu

brutto

6290 zł

+ projektor                  MX806ST

Tablica                                 1078B

brutto

6550 zł

Cena zestawu

ź

Uchwyt ścienny

Tablica interaktywna DualBoard 79" 

źProjektor NEC M332XS o krótkiej projekcji

ź

źOprogramowanie: Workspace 

i Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela

 

PARAMETRY PROJEKTORA:

Krótka ogniskowa - obraz 79” z odległości 1 m

Żywotność lampy do 8 000 godzin 

Wysoka jasność 3 300 ANSI lumenów

Rozdzielczość XGA 1024 x 768

+ projektor                  M332XS

KRÓTKA projekcja

Tablica                    1279

http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301


ź

ź

ź

ź
ź

dla bardziej 

Przeznaczone są dla wszystkich osób, które przeprowadzają testy, ankiety, sprawdziany 

     i które chcą zaoszczędzić czas  poświęcany na weryfikację wyników

Dają natychmiastową informację zwrotną, dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu 

     odpowiedzi z pilotów do komputera osoby prowadzącej

Pozwalają na natychmiastową ocenę stopnia zrozumienia tematu przez klasę 

     lub poszczególne osoby

Oszczędzają czas poświęcony na sprawdzanie prac i wystawianie ocen

Aktywizują uczestników oraz dają poczucie „bezpieczeństwa" 

     nieśmiałych uczniów

Flow! Oprogramowanie, które pozwala na tworzenie
zarządzanie uczestnikami, 

wynikami oraz wystawianie ocen. Współpracuje z , 
a także z , czyli wirtualnymi pilotami. 
Umożliwia przygotowywanie pytań i testów z wykorzystaniem 
różnych programów, np. Word, PowerPoint, Paint itp. a nawet 
stron internetowych. Program gwarantuje szybki dostęp do 
wyników oraz natychmiastową ocenę postępów w nauce. 

 
sprawdzianów, testów i głosowań, 

pilotami
vPadami

TurningPoint w połączeniu z pilotami ResposneCard i QT 
to idealne narządzie do przeprowadzania testów, ankiet, 
głosowań na każdą lekcję, szkolenie, spotkanie biznesowe czy 
radę wydziału.

Program integruje się bezpośrednio z oprogramowaniem 
PowerPoint, ale można wykorzystać go również do współpracy 
z każdym programem na komputerze, stronami internetowymi 
lub filmami.

Dzięki temu rozwiązaniu szybko można przygotować listę 
uczestników, pytania testowe, ankietę, głosowanie a 
następnie przeprowadzić i natychmiast otrzymać wyniki.

Program Turning Point to rozwiązanie które oszczędza czas, 
przykuwa uwagę słuchaczy i sprawia że lekcje czy szkolenia są 
bardziej atrakcyjne.

OPROGRAMOWANIE DO PILOTÓW

ResponseCard SE

ResponseCard LT

ResponseCard RF LCD

ResponseCard NXT

ResponseCard RF-A
(dla ludzi niewidomych)

QT

ź

ź Idealne zarówno dla małych, średnich i dużych grup  (do 1000 osób) 
ź Komunikacja w technologii radiowej (zasięg działania 60 m)
ź Pełna integracja z programem PowerPoint 
ź Informacja zwrotna o udzieleniu odpowiedzi 

 

Piloty kompaktowe wyposażone w przyciski umożliwiające udzielanie odpowiedzi  
     na pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, prawda - fałsz 

ź Błyskawiczne wyniki: głosowań, testów, ankiet 

ZESTAWY PILOTÓW 

W CENIE ZESTAWU OTRZYMASZ: 32 piloty ResponseCard odbiornik  walizka na piloty

                                oprogramowanie Turning Point i Flow!

+ +

PILOTY DO TESTÓW I ODPOWIEDZI Więcej o pilotach na stronie www.interwrite.pl

8
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DOSTĘPNE 
RÓŻNE MODELE PILOTÓW

brutto2890 zł
Cena zestawu 

NAJLEPSZA CENA!

brutto
  6780 zł

Cena zestawu 

ź 5 przycisków
ź Dioda informująca o udzieleniu 

odpowiedzi

ź 10 przycisków
ź Wyświetlacz LCD

Zestaw 32 pilotów 

Piloty ResponseCard LT 
Zestaw 32 pilotów 

Piloty ResponseCard RF LCD

Testy i głosowania z wykorzystaniem tabletów i nie tylko!

vPad (Flow) lub ResponseWare (Turning Point 5) to aplikacje, które zamienią 

komputer, telefon lub tablet w pilota do testów. Dzięki tym aplikacjom urządzenia 

mobilne mają wszystkie możliwości pilotów a nawet więcej. Ogromną zaletą tego 

rozwiązania jest to, że do wyświetlania pytań nie trzeba używać projektora ponieważ 

treść pytań będzie wyświetlała się na urządzeniach uczestników  dzięki czemu 

odpowiadający na pytania mogą znajdować się w różnych częściach szkoły, firmy 
a nawet w innych miastach. 

http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
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W ofercie Agrafu znajduje się również oferta monitorów interaktywnych. To najlepsze rozwiązania dla biznesu i edukacji. 

Dzięki połączeniu wysokiej wydajności, ekranu wielodotykowego oraz aplikacji  zaprojektowanych specjalnie dla tych monitorów  możliwe jest wykorzystanie 

funkcji interaktywnych, aby przeprowadzić szkolenie, prezentacje lub lekcje.

MONITORY INTERAKTYWNE

8

Monitor Interaktywny  LED  55" RP551+

Monitor Interaktywny  LED  65" RP652+

Monitor Interaktywny  LED  70" RP702+

15 399 zł

18 939 zł

26 599 zł

brutto

brutto

brutto

9

Monitor interaktywny Prestigo

ź Ekran w rozdzielczości FULL HD

ź Wytrzymały ekran bez odblasków

ź Funkcja wielodotyku 6-punktowego

Procesor: Intel® Core™ i5 

Mobile Processor 3210M

Pamięć: 4GB (DDR3 SDRAM)

Dysk: 500 GB

Monitor interaktywny BenQ

ź   Ekran w rozdzielczości FULL HD

ź   Ekran bez odblasków 

ź   Funkcja wielodotyku 5-punktowego 

     dla RP652+ oraz 6-punktowego 

     dla RP551+ i RP702+

ź   Panel umożliwiający szybki dostęp 

     do portów USB i HDMI

Wbudowany komputer

www.interwrite.pl f  /tabliceinteraktywne 

Monitor Interaktywny 
PRESTIGIO MultiBoard All-in-One 55" 

Monitor Interaktywny 
PRESTIGIO MultiBoard All-in-One 65" 

12 999 zł brutto

brutto17 999 zł brutto

Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od kursu walut

Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od kursu walut

WBUDOWANY KOMPUTERAll-in-One
All-in-One

W naszej ofercie duży wybór monitorów!

http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
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MONITORY INTERAKTYWNE

Awind WiPG-1500

ź interfejs: VGA i HDMI

ź tablet AirPAD ułatwiający prowadzenie 
prezentacji

ź podgląd przebiegu konferencji poprzez 
witrynę web

ź sterowanie połączonym komputerem za 
pomocą telefonu lub tabletu 

ź kompatybilność z tablicami 
interaktywnymi

ź do 64 urządzeń podłączonych jednocześnie

brutto

3390 zł

Bezprzewodowy menedżer prezentacji to urządzenie, które po podłączeniu do 

projektora lub telewizora pozwala na bezprzewodową prezentację obrazu i dźwięku.

W zależności od modelu do menadżera można podłączyć do 128 urządzeń takich jak 

komputery, tablety czy telefony i w jednym czasie wyświetlać obraz z 4 jednocześnie.

Posiada funkcję routera Wi-Fi i Access Point.

ź interfejs VGA
ź do 128 urządzeń 

podłączonych jednocześnie
ź port USB 2.0
ź USB Token

Awind WPS-920

BEZPRZEWODOWE PREZENTACJE

Producent:

10
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Więcej bezprzewodowych menedżerach prezentacji na stronie www.interwrite.pl

Monitor interaktywny NEC

ź   Ekran w rozdzielczości FULL HD

ź   Ekran bez odblasków 

ź   Funkcja wielodotyku 6-punktowego 

ź   Darmowa licencja na oprogramowanie

     DisplayNote Multiuser

Monitor Interaktywny  LED  46" P463-SST

Monitor Interaktywny  LED  55" P553-SST

Monitor Interaktywny  LED  70" P703-SST

Monitor Interaktywny  LED  80" P801-SST

15 999 zł

 18 999 zł

39 999 zł

62 999 zł

brutto

brutto

brutto

brutto

Nowa Technologia Dotykowa TMShadowSense 

brutto

460 zł

PROMOCJA!!!

Technologia ShadowSense™ jest nowatorskim i opatentowanym sposobem optycznego wykrywania pozycji. 

W przeciwieństwie do innych technologii optycznych wykorzystujących kamery lub tablice obrazowania, konstrukcje ShadowSense™ wykorzystują czujniki 

o doskonałych parametrach do zapewnienia niespotykanej dotychczas wydajności, stabilności i dokładności. Dzięki zastosowaniu nowej technologii dotykowej 

ShadowSense™ monitor zapewnia faktyczne wsparcie dotyku wielokrotnego, obsługując nawet 6 punktów dotyku równocześnie.

677

W naszej ofercie duży wybór monitorów!

Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od kursu walut

http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
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EKRANY PROJEKCYJNE
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LUPUS

Ekran projekcyjny z linii ekonomicznej 

w eleganckiej kasecie.  

System mocowania zależny, uniwersalny. 

Możliwość montażu ściennego i sufitowego. 

Ekran wykonany z wysokiej jakości tkaniny 

projekcyjnej Matt White.

Dedykowany do zastosowań w edukacji, 

salach konferencyjno-szkoleniowy
Producent:

Ekran projekcyjny ścienny

brutto

370 zł
Cena od

www.interwrite.pl f  /tabliceinteraktywne 

LEO
Przenośny ekran projekcyjny

Stabilna konstrukcja i solidne 

wykonanie. Możliwość regulacji 

wysokości, formatu oraz eliminacji 

efektu Keystone. Specjalny pasek 

oraz rączka umożliwiająca 

przenoszenie ekranu bez 

konieczności stosowania toreb 

transportowych.

brutto

432 zł
Cena od

WIZUALIZERY

Producent:

Epson ELP-DC 06

Epson ELP-DC 11

Epson ELP-DC 20
ź Matryca 5 Mpix
ź

ź Fokus: automatyczny
ź Nasadka mikroskopu w zestawie
ź Duży obszar filmowania: A3
ź Możliwość podłączenia myszy USB - wskazywanie 

pokazanych punktów
ź Wewnętrzna pamięć: 1 GB 
       - zapis wideo z dźwiękiem
ź Interfejs HDMI - wyświetlanie w zbliżeniu obrazów lub 

trójwymiarowych przedmiotów  rozdzielczości FULL HD

12x powiększenie optyczne
ź 10x powiększenie cyfrowe

Biurkowe wizualizery umożliwiającę prezentacje obiektów przestrzennych w wysokiej jakości.

Więcej o Wizualizerach na stronie www.interwrite.pl

W naszej ofercie duży wybór ekranów!

ź Niewielkie rozmiary, ramie chowane w podstawie 
ź Matryca 2 Mpix
ź Fokus: automatyczny
ź 4x powiększenie cyfrowe
ź Nie wymaga dodatkowego źródła zasilania

ź Matryca 5 Mpix
ź Fokus: automatyczny
ź Duży obszar filmowania: A3
ź 10x powiększenie cyfrowe
ź Ramie z 3-ma przegubami i obrotowa 

głowica kamery 
ź Nie wymaga dodatkowego źródła zasilania

brutto

1499 zł

brutto
brutto

2199 zł 2899 zł

http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=roycan
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=produkty&main=group&group=G040301
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easyLAB
Roycan easyLAB to mobilny system, który może przekształcić 
istniejącą salę komputerową w pełni funkcjonalne i bardzo 
wydajne laboratorium do nauki języków. 

Mobilna Cyfrowa Pracownia Językowa
Producent:

System easyLAB zawiera:

Sprzęt do komunikacji mOP+10 

Urządzenia podłączane 
do komputerów przez gniazda USB, 
gwarantujące najwyższą jakość dźwięku. 

Mikrosłuchawki RC-150J

wyposażone w  mikrofon 
dynamiczny, który odbiera tylko głos ucznia, 
bez szumów i zakłóceń pochodzących z klasy.

jednokierunkowy 

Roycan Optimas to stacjonarny system, dzięki któremu 
zwykła pracownia komputerowa może zostać przekształcona 
w ultranowoczesne laboratorium do nauki języków.

Teraz w cenie DLL i moduł Premium!
DLL  (Digital Language Laboratory) - oprogramowanie do ćwiczenia wymowy.

Moduł Premium - rozszerza oprogramowane Optimas o dodatkowe funkcje zarządzania.

Oprogramowanie:

EasyLAB - oprogramowanie do zarządzania klasą i przebiegiem lekcji.

W cenie także DLL (Digital Language Laboratory) - oprogramowanie

do ćwiczenia wymowy.

Moduł  do komunikacji

Umożliwia uzyskanie dobrej 
jakości dźwięku oraz podłączenie 
dodatkowego urządzenia przez 
USB.

Słuchawki RC-150D

Wyposażone w jednokierunkowy 
mikrofon dynamiczny, który 
minimalizuje szumy i zakłócenia z 

Moduł konwersji

Umożliwia wykorzystanie  
analogowych zasobów audio
 i wideo.

System Optimas zawiera:

Oprogramowanie Optimas

Zaprojektowane do zarządzania

klasą i przebiegiem lekcji.

CYFROWE PRACOWNIE JĘZYKOWE
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www.interwrite.pl

Dystrybutor

Oferta ważna do 31.10.2015 lub do wyczerpania zapasów          
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.

Podane ceny są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (23%) i mogą ulec zmianie 
w zależności od aktualnego kursu walut.

Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.

Wszystkie nazwy towarów i firm oraz znaki towarowe użyto w katalogu jedynie w celu informacyjnym 
i są wyłącznie własnością tych firm.

TWÓJ DOSTAWCA

 9299 zł
brutto

Cena pracowni od

Optimas Stacjonarna Cyfrowa Pracownia Językowa

www.interwrite.pl f  /tabliceinteraktywne 

Więcej o cyfrowych pracowniach językowych na stronie www.interwrite.pl

                       
biuro@pomoceszkolne24.pl
www.pomoceszkolne24.pl

strona www:
e-mail:
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