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Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
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 A K T YW N A     T A B L I C A 

 

 
 

 

Monitory interaktywne myBoard:    

         

 
Monitor interaktywny myBoard SILVER 4K Android 65"                              8.610,00 zł  
SILVER to monitor z odświeżonym, nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem  

opartym na systemie Android 9. Całość zamknięta w eleganckiej stylowej ramie,  

która w połączeniu z minimalną przestrzenią pomiędzy szkłem a ekranem daje niesamowite  

wrażenia oraz podnosi komfort pracy z monitorem. 

 nowoczesny system ANDROID 9 

 DWUSTRONNY PISAK – sam wybierz, jakim stylem chcesz pisać! 

 4K UHD i odświeżanie 60 Hz 

 powierzchnia ze szkła hartowanego 4 mm z matową powłoką antyrefleksyjną 

 nauka programowania dzięki zintegrowanej aplikacji PixBlocks 

 automatyczne aktualizacje OTA 
 odświeżony interfejs użytkownika 

 tryb ochrony wzroku 
 edytowalny pasek skrótów aplikacji 

 platforma myBoard PLUS 

ANDROID 
W najnowszej generacji monitorów myBoard SILVER wykorzystujemy zaktualizowany 

system Android, który pozwoli uzyskać jeszcze lepszy komfort pracy dzięki optymalizacji 

oraz nowoczesnemu, zaktualizowanemu interfejsowi 

DWUSTRONNY PISAK 
W zestawie dwa podwójne pisaki magnetyczne – z cienką i grubą końcówką – sam wybierz,  

jakim stylem chcesz pisać! 

 

OCHRONA WZROKU 
Redukcja niebieskiego światła w połączeniu ze zintegrowanym czujnikiem oświetlenia zapewnia  

wysoki poziom bezpieczeństwa wzroku. 

 

EDYTOWALNY DOLNY PASEK 
Tak samo jak na swoim telefonie, za pomocą metody drag&drop, ustaw wygodne dla siebie  

skróty do Twoich ulubionych aplikacji, aby były zawsze pod ręką. 
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NOWY INTERFEJS 
Nowoczesny system Android 9 to również odświeżony i przyjazny interfejs dla jeszcze lepszej  

wygody użytkowania 

 

NAGRYWANIE EKRANU 
Wbudowana i zintegrowana funkcja nagrywania ekranu pomoże zapisać do pliku wideo Twoją  

pracę, aby później móc ponownie ją odtworzyć 

 

GŁOSOWANIE 
Nowa wersja oprogramowania do nanoszenia notatek w trybie białej tablicy pozwala nie tylko  

na swoją podstawową funkcję, jaką jest rysowanie na dowolnym obrazie, ale również  

na przeprowadzanie krótkich głosowań. 

 

AKTUALIZACJE 
Automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego to innowacyjne rozwiązanie, które  

pozwoli na zdalną aktualizację monitora interaktywnego 

DANE TECHNICZNE 

 Wyświetlacz / rozdzielczość 4K UHD 3840×2160 @60Hz 

Przekątna ekranu  65″  

Proporcje obrazu 16:9 

Wbudowany system 

operacyjny 
Android 9 

Żywotność panelu 50 000 godzin 

Ekran 
Matowa szyba (AG Glass) o grubości 4 mm oraz twardości 7 w 

skali Mohsa 

Ramka monitora Cienka ramka monitora 

Port WEJŚCIOWY HDMI tak, HDMI 2.0 (4k @60Hz) 

Wbudowane głośniki  2 x 20 W 

 Wyjście słuchawkowe  tak, Mini jack 3,5 mm 

 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz 

 Dołączone akcesoria 

Podwójne magnetyczne pisaki (2x), uchwyt montażowy typu VESA 

500×400 dla wersji 65″, 600×400 dla wersji 75″, 750×400 dla 

wersji 86″, pilot zdalnego sterowania, kabel audio 3,5 mm (1,5m), 

kabel USB Touch typu B (1,5m), kabel HDMI (2m), kabel VGA 

(1,8m), kabel zasilający (1,8m) 

 Gwarancja 
2 lata z możliwością rozszerzenia do 3 lat po rejestracji produktu 

lub do 5 lat dla edukacji z numerem RSPO 

 Certyfikaty  CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001 

 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Monitor interaktywny myBoard GREY UP 4K Android 65"                         8.979,00 zł. 
WYŻSZY POZIOM INTERAKCJI 

 DWUSTRONNY PISAK – sam wybierz, jakim stylem chcesz pisać 

 elegancka ramka ultra-slim - 10 mm 

 wbudowany Android w wersji 8 

 nanoszenie notatek niezależnie do systemu 

 4K UHD i odświeżanie 60 Hz 

 funkcja udostępniania ekranu ScreenShare i HDMI out 

 powierzchnia ze szkła hartowanego 4 mm z matową powłoką antyrefleksyjną 

 dostęp do darmowych narzędzi i aplikacji dzięki platformie myBoard PLUS 

 nauka programowania dzięki zintegrowanej aplikacji PixBlocks 

 system audio 2 x 20 W 

 aż do 20 punktów dotyku 

 interaktywne oprogramowanie Marker 

 

DWUSTRONNY PISAK 
Różne style i kolory zamknięte w jednym pisaku? To możliwe! Minimalistyczny, elegancki  

pisak magnetyczny zapewni doskonałe odczucia podczas tworzenia notatek. Sam zdecyduj,  

którą końcówką chcesz pisać, a monitor automatycznie ją rozpozna! Pisz różną wielkością  

i kolorem, używając tylko jednego pisaka.  

 

RAMKA ULTRA-SLIM 
Ultracienka ramka o szerokości zaledwie 10 mm to maksymalne wykorzystanie obszaru  

roboczego. Ekran wypełnia praktycznie 98% powierzchni, co zdecydowanie podnosi komfort  

użytkowania monitora. Minimalistyczny design i eleganckie wykończenie sprawi, że monitor  

doskonale sprawdzi się w celach biznesowych, wpisując się w stylistykę nowoczesnych  

pomieszczeń. 

 

4K ULTRA HD 60 HZ  
Najnowsze monitory interaktywne myBoard GREY UP zostały w całości przystosowane  

do obsługi wysokiej rozdzielczości 4K ULTRA HD. Poznaj niesamowitą jakość o rozdzielczości 

sięgającej nawet 3840 x 2160 z odświeżaniem 60 Hz, dzięki czemu uzyskasz idealny i ostry  

obraz pełen detali, który na pewno zrobi wrażenie podczas obsługi monitora. 

ANDROID 8 
Uzyskaj jeszcze lepsze wrażenie z użytkowania 

monitora myBoard dzięki nowej generacji Androida. System 

operacyjny Android 8 to szybsze działanie oraz nowoczesny, 

odświeżony wygląd interfejsu. Nowa wersja to również większe 

bezpieczeństwo Twoich danych oraz pełniejsza moc dzięki 

zastosowaniu nowych podzespołów. 

SCREENSHARE i HDMI OUT 
Dziel się swoimi zasobami jeszcze szybciej! Za pomocą najnowszej funkcji ScreenShare  
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możesz z łatwością przesłać materiał zgromadzony na zewnętrznym komputerze czy urządzeniu 

mobilnym, a port HDMI out umożliwi Ci przesyłanie treści w czasie rzeczywistym z monitora  

na inny wyświetlacz. 

 

KOMPUTER OPS (jako opcja) 
Wysokiej jakości moduły OPS, czyli tak zwane komputery przeznaczone do monitorów 

myBoard, to urządzenia zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności. Stanowią rozwiązanie 

typu „all in one” - bez kabli, bez konieczności podłączania dodatkowego, zewnętrznego komputera. 

Wyposażyliśmy je w nowoczesne procesory i3 oraz i5 dziewiątej generacji oraz dyski SSD, dzięki 

czemu zapewniamy wysoki komfort i niesamowitą szybkość użytkowania monitora z 

zainstalowanym modułem OPS 

 

 
Monitor interaktywny myBoard BLACK 4K Android 65"                           10.455,00 zł. 

 innowacyjna technologia Non Air Gap - brak przestrzeni miedzy  

       szkłem a ekranem 

 precyzja pisania dzięki supercienkiemu pisakowi 

 elegancka ramka ultra-slim - tylko 10 mm 

 wbudowany Android 8 

 funkcja udostępniania ekranu ScreenShare i HDMI out 

 nanoszenie notatek niezależnie do systemu 

 rozdzielczość 4K UHD 60 Hz 

 interaktywne oprogramowanie eMarker 

 żywotność panelu: 50 000 h 

NON AIR GAP 
Nowoczesna, innowacyjna technologia Non Air Gap, czyli usunięcie przestrzeni powietrznej  

pomiędzy hartowaną szybą a ekranem, zapewni użytkownikowi doskonały i ostry jakościowo  

obraz, a także pełne kąty widzenia. Zastosowanie tej technologii sprawi, że użytkownik odczuje  

o wiele większą precyzję dotyku podczas rysowania, porównywalną z ekranami pojemnościowymi. 

Takie rozwiązanie to gwarancja doskonałego komfortu pracy. 

 

SUPERCIENKI PISAK 
Nasze monitory myBoard BLACK wyposażyliśmy w supercienkie pisaki o specjalnym, trójkątnym 

wykończeniu, dzięki czemu pisanie jest tak naturalne i płynne, jak z użyciem długopisu na kartce 

papieru. Smukły kształt i niewielkie rozmiary sprawiają, że pisak  

doskonale dopasowuje się do dłoni. 

 

WYJĄTKOWA PRECYZJA  
Technologia Non Air Gap w połączeniu z nowymi, supercienkimi pisakami pozwala na jeszcze  

większą precyzję pisania. Co więcej, różnica odczuwalna jest również poprzez korzystanie  

z ekranu za pomocą dotyku. 

 

RAMKA ULTRA-SLIM  
Ultracienka ramka o szerokości zaledwie 10 mm to maksymalne wykorzystanie obszaru roboczego.  
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Ekran wypełnia praktycznie 98% powierzchni, co zdecydowanie podnosi komfort użytkowania 

monitora. Minimalistyczny design i eleganckie wykończenie sprawi, że monitor  

doskonale sprawdzi się w celach biznesowych, wpisując się w stylistykę nowoczesnych pomieszczeń. 

 

4K ULTRA HD 60 HZ 
Najnowsze monitory interaktywne myBoard BLACK zostały w całości przystosowane  

do obsługi wysokiej rozdzielczości 4K ULTRA HD. Poznaj niesamowitą jakość  

o rozdzielczości sięgającej nawet 3840 x 2160 z odświeżaniem 60 Hz, dzięki czemu uzyskasz  

idealny i ostry obraz pełen detali, który na pewno zrobi wrażenie podczas obsługi monitora. 

 

ANDROID 8 
Uzyskaj jeszcze lepsze wrażenie z użytkowania monitora myBoard dzięki nowej generacji  

Androida. System operacyjny Android 8 to szybsze działanie oraz nowoczesny, odświeżony  

wygląd interfejsu. Nowa wersja to również większe bezpieczeństwo Twoich danych oraz pełniejsza 

moc dzięki zastosowaniu nowych podzespołów. 

SCREENSHARE i HDMI OUT  
Dziel się swoimi zasobami jeszcze szybciej! Za pomocą najnowszej funkcji ScreenShare możesz  

z łatwością przesłać materiał zgromadzony na zewnętrznym komputerze czy urządzeniu mobilnym,  

a port HDMI out umożliwi Ci przesyłanie treści w czasie rzeczywistym z monitora na inny  

wyświetlacz. 

 

2 + 1 LATA GWARANCJI 
Dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa, a także podkreślając wysokie walory użytkowe i jakość 

naszych produktów, umożliwiamy rozszerzenie standardowej gwarancji na monitory 

interaktywne myBoard z 2 do 3 lat po wcześniejszej rejestracji produktu. 

 

ZINTEGROWANY SYSTEM AUDIO 
Cenimy sobie Twoją wygodę, dlatego nie będziemy wymagać od Ciebie dodatkowych ruchów. 

Nasze produkty są od razu gotowe do pracy. W zestawie otrzymasz zintegrowane estetyczne 

głośniki, które spełnią swoją funkcję nawet w dużej sali lekcyjnej czy konferencyjnej. 

 

WSPÓŁDZIELONE GNIAZDO USB 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w monitorach 

interaktywnych myBoard, nie będziesz już musiał za każdym razem przekładać pendrive’a  

do innego slotu USB. Oferujemy funkcjonalność współdzielonego gniazda, dzięki czemu  

te same dane będziesz mógł mieć dostępne zarówno w module OPS, jak i w systemie Android!  

Dwa systemy operacyjne w jednym monitorze to nieograniczone możliwości tworzenia,  

przeglądania i zapisywania. 

 

KOMPUTER OPS (jako opcja) 
Wysokiej jakości moduły OPS, czyli tak zwane komputery przeznaczone do monitorów  

myBoard, to urządzenia zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności. Stanowią rozwiązanie  

typu „all in one” - bez kabli, bez konieczności podłączania dodatkowego, zewnętrznego komputera. 

Wyposażyliśmy je w nowoczesne procesory i3 oraz i5 siódmej generacji z architektury Kaby Lake  

oraz dyski SSD, dzięki czemu zapewniamy wysoki komfort i niesamowitą szybkość użytkowania 

monitora z zainstalowanym modułem OPS. 

 

 

 

 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 
Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Monitory interaktywne Avtek:    

 
Zestaw 2x monitor interaktywny Avtek TouchScreen 6 Connect 65     17.220,00 zł. 
 

W zestawie z: 

 2x Note3  

 2x Connect  

 2x Capture  

 2x Uchwyt ścienny do monitorów interaktywnych  

 2x Avtek TouchScreen 6 Connect 65 (sam monitor)  

Zestaw programowy Aktywna Tablica 2021 

 

 

Wyposażenie opcjonalne do produktów myBoard: 

 
Inteligentny pisak myBoard i-Pen        231,00 zł. 
Inteligentny pisak posiada 6 przycisków funkcyjnych, dzięki którym staje się bardzo 

 przydatny w pracy nauczyciela bądź ucznia. Mogą wykorzystać go do zdalnego 

 zarządzania np. plikami  PPT (PowerPoint). 

 

Specyfikacja: 
 Technologia WiFi 2.4GHz RF  

 Napięcie robocze 1.5V (Pisak, zasilany baterią AAA; 4.5-5.5V-ładowanie USB-komputer)  

 Szybkość transmisji 2 Mbps  

 Czułość odbiornika 5~40dBm  

 Zasięg pracy zamknięte pomieszczenia do 15m; otwarta przestrzeń do 30 

 

 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323 
www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl 

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277 

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl 

http://www.vidis.pl/product/4100/note3.html
http://www.vidis.pl/product/4101/connect.html
http://www.vidis.pl/product/4102/capture.html
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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 Zasięg pracy urządzenia będzie krótszy poprzez wprowadzanie zakłóceń przez urządzenia 

elektroniczne w najbliższym otoczeniu.  

 Urządzenie samoczynnie przejdzie w tryb oszczędzania energii w przypadku braku pracy, także nie 

jest konieczne wyłączanie w normalnym trybie użytkowania. 

 

 

 

 
Zestawy MyBOARD: 

 

 
Zestaw interaktywny Duet Black LUX       14.000,00 zł. 
• 2x tablica interaktywna myBoard Black 86" Nano 

• 2x projektor EPSON EB-670 * 

• 2x uchwyt ścienny dedykowany do EPSON EB-670 

• 2x okablowanie (230V, HDMI) 10 m• 2x soundbar  

 
 

 
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 

PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 
Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Zestaw interaktywny Duet BLACK 90” Ultra Full HD                                  17.500,00 zł. 
Zestaw zawiera: 

 2 x tablica interaktywna dotykowa myBoard Black 90" Nano Panorama 

 2 x projektor ultrakrótkoogniskowy Full HD z uchwytem 

 2 x soundbar myBoard HD-005L 

 2 x zestaw okablowania (230V, HDMI) 
 

 

Zestaw interaktywny Duet Silver 101”                                                             17.500,00 zł. 
• 2x tablica interaktywna myBoard 84"S 

• 2x głośniki myBoard sound AMP-32 

• 2x projektor Epson EB-670 * 

• 2x uchwyt ścienny dedykowany do Epson EB670 

• 2x okablowanie (230V, HDMI) 10 m 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323 

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl 
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277 

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl 

https://www.sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Tablica-interaktywna-dotykowa-myBoard-BLACK-90-Nano-PANORAMA/76
https://www.sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Soundbar-myBoard-HD-005L-PLUS-glosnik-do-tablic-myBoard-BLACK/295
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Zestaw interaktywny Duet SILVER 95” Short                                                 14.000,00 zł 
  2 x tablica interaktywna dotykowa myBoard Silver 95" S Panorama  

  2 x projektor krótkoogniskowy WXGA  

  2 x zestaw nagłaśniający myBoard SILVER sound AMP-32 (40)  

  2 x uchwyt ścienny do projektora  

  2 x zestaw okablowania (230V, HDMI) 
 

 

 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

https://www.sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Tablica-interaktywna-dotykowa-MyBoard-SILVER-95-S-PANORAMA/286
https://www.sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Zestaw-naglasniajacy-myBoard-SILVER-sound-AMP-32-40-/291
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Zadzwoń i zapytaj o aktualną promocję. 

Promocje także na naszej stronie www.bismw.com.pl 
 

 

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 
Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który  

był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 

przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
Zapraszamy do jej obejrzenia.  

 

 

 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 

 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 lipca 2022 r.            

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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