OFERTA
TABLICE INTERAKTYWNE

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.

P.H.U. BIS-MW s.c.
ul. Michałowicza 13
02-495 Warszawa
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

Ceny z VAT

TABLICE

INTERAKTYWNE

Tablice interaktywne:

Qomo QWB379BW
2.899,00 zł.
Marka Qomo to czołowy producent tablic interaktywnych na świecie i jedna z najbardziej
popularnych marek produktów interaktywnych w polskiej edukacji. Niezawodność,
uniwersalność oraz łatwość obsługi sprawia, że nauczyciele chętnie korzystają z możliwości
oferowanych przez produkty Qomo.Tablica interaktywna Qomo QWB379BW to następca
najpopularniejszego modelu Qomo - QWB200-BW. W nowej, smukłej i aluminiowej ramie
zamknięta została suchościeralna, matowa i odporna na uszkodzenia powierzchnia o przekątnej
79. Wykrywanie dotyku działa w technologii podczerwieni o wysokiej rozdzielczości i szybkiej
reakcji, która pozwala na obsługę tablicy dowolnym wskaźnikiem i obsługuje jednorazowo do
10 punktów dotyku. Tablica wyposażona jest w znane z tablicy QWB200-BW paski skrótów
oraz nową wersję półki interaktywnej, która obsługuje teraz cztery kolory pisaków, wskaźnik
oraz wymazywacz. Do tablicy dołączona jest również nowa wersja oprogramowania Flow!Works,
która posiada nowy przyjazny interfejs oraz wiele dodatkowych funkcji przydatnych podczas
zajęć. Tablica Qomo QWB379BW to doskonałe połączenie przystępnej ceny oraz najwyższej
jakości gwarantowanej przez markę Qomo. Zalety tablic Qomo QWB379BW: technologia
pozycjonowania w podczerwieni (IR) - szybkie i precyzyjne rejestrowanie do 10 punktów
dotyku format obrazu 4:3 wciąż najpopularniejszy na rynku oprogramowanie Flow!Works
Pro w języku polskim - proste w obsłudze i pozwalające na wykorzystanie pełni potencjału
tkwiącego w tablicach Qomo paski skrótów po obu stronach tablicy, pozwalają na szybki dostęp
do najczęściej używanych funkcji, dzięki czemu używanie tablicy staje się bardziej intuicyjne
półka interaktywna zapewniająca szybki dostęp do czterech kolorów pisaka, gąbki oraz wskaźnika
teleskopowego, który aktywuje funkcję pisaka laserowego w oprogramowaniu Flow!Work Pro
zestaw montażowy, który umożliwia sprawną instalację tablicy na ścianie
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Dane techniczne
Producent
Qomo
Obszar projekcyjny
1627 x 1144
Przekątna tablicy
83 [cale]
Przekątna powierzchni roboczej 79"
Format obrazu
4:3
Sposób obsługi
palec lub dowolny wskaźnik
Rodzaj powierzchni
101;100;358;103
Rozdzielczość dotyku
32767 x 32767 punktów
Prędkość kursora
120 cali/sekundę
Paski skrótów
Po obu stronach tablicy
Czas reakcji dotyku
6 ms
Dokładność odczytu
1 mm
Wymiary tablicy
1730 x 1237 mm
Wymiary powierzchni roboczej 1641 x 1148 mm
Waga
24 kg
Waga (z opakowaniem)
30 kg
Akcesoria opcjonalne
mobilny stojak

Ceny z VAT

Avtek TT-BOARD 80
1.999,00 zł.
Tablica interaktywna TT-BOARD 80 wyróżnia się na rynku bogatą funkcjonalnością
jednocześnie będąc tablicą ekonomiczną. Precyzyjna technologia podczerwieni pozwala
na jednoczesne korzystanie z 6 punktów dotyku a paski skrótów po obu stronach dają
szybki dostęp do kluczowych funkcji. Tablica wyposażona jest w półkę na pisaki oraz
suchościeralną powierzchnię, gwarantującą bardzo wysoką jakość wyświetlanego obrazu.
W zestawie z tablicą znajduje się oprogramowanie Avtek Interactive Suite zawierające
wiele zaawansowanych funkcji ułatwiających interaktywną pracę z dowolnymi materiałami.
Zalety tablic Avtek TT-BOARD 80:
 do obsługi tablicy wystarczy palec lub dowolny wskaźnik, przez co tablicy można
 korzystać jak ze zwykłego ekranu dotykowego
 obsługa sześciu punktów jednocześnie - umożliwia wspólną pracę wielu uczniów
 przy jednej tablicy interaktywnej
 zastosowanie suchościeralnej powierzchni szereg korzyści:
o wysoka trwałość i suchościeralność pozwala na korzystanie z powierzchni
jak ze zwykłej tablicy
o możliwość przyczepiania magnesów do powierzchni tablicy
o wyświetlanie obrazu z projektora z zachowaniem bardzo wysokich parametrów
obrazu
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odporność powierzchni na uszkodzenia doskonale sprawdza się w warunkach
szkolnych
 paski skrótów pozwalają na szybki dostęp do najczęściej używanych skrótów,
dzięki czemu używanie tablicy staje się bardziej intuicyjne
 tablica wspiera systemyWindows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux,
a dzięki obsłudze standardu Plug&Play tablica nie wymaga sterowników do pracy w tych
systemach
 oprogramowanie w języku polskim
Produkty interaktywne marki Avtek zostały wyróżnione i wskazane przez konsumentów w
ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług w kategorii: tablice interaktywne,
otrzymując tym samym prawo do używania nazwy i godła prestiżowej nagrody"Laur Konsumenta Odkrycie 2014". W ramach konkursu przeprowadzonego w bieżącym roku, produkty interaktywne
Avtek otrzymały nagrodę"Laur konsumenta - Grand Prix 2015", ponownie będąc jednymi
z najpopularniejszych w swojej kategorii. W roku 2016 marka Avtek otrzymała najwyższe
odznaczenie Laur Konsumenta:"TOP MARKA 2016". Na laur złożyły się głosy oddane na
markę przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu. Oceniono również rozwój i jakość nie tylko
produktów znajdujących się w portfolio, ale także obsługi klienta.
Dane techniczne
Producent
Avtek
Długść kabla USB w zestawie 6 m
Obszar projekcyjny
1664 x 1180
Przekątna tablicy
83 [cale]
Przekątna powierzchni roboczej 80"
Format obrazu
4:3
Sposób obsługi
palec lub dowolny wskaźnik
Technologia dotyku
Podczerwień
Rodzaj powierzchni
101;100;102;103
Rozdzielczość dotyku
32768 x 32768 punktów
Prędkość kursora
120"/sekundę
Paski skrótów
Po obu stronach tablicy
Dokładność odczytu
< 0,02 mm
Połączenie z komputerem
USB
Wymiary tablicy
1780 x 1250 x 36 mm
Instrukcja obsługi
6 x Pisak
Dołączone akcesoria
Przewód USB
Uchwyty do montażu na ścianie
Wskaźnik teleskopowy
Wymiary powierzchni roboczej 1680 x 1180 mm
Waga
20 kg
o

Akcesoria opcjonalne

mobilny stojak
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Avtek TT-BOARD 80 Pro
2.599,00 zł.
Najnowsza tablica interaktywna marki Avtek wyróżnia się na rynku niezwykle bogatą
funkcjonalnością zachowując przy tym przystępną cenę. Precyzyjna technologia
podczerwieni pozwala na jednoczesne korzystanie z 10 punktów dotyku, paski skrótów
po obu stronach dają szybki dostęp do kluczowych funkcji, a interaktywna półka umożliwia
szybką zmianę kolorów przez zwykłe podniesienie pisaka! To jednak nie wszystko ponieważ
dzięki wykorzystaniu porcelanowej powierzchni PolyVision e3 TT-Board Pro otrzymuje
niezwykle wysokie parametry wytrzymałości i sucho ścieralności przy zachowaniu wysokich
jakości obrazu wyświetlanego z projektora. Warto zaznaczyć że nowa powierzchnia objęta jest
dożywotnią gwarancją!
W zestawie z tablicą znajduje się oprogramowanie Avtek Interactive Suite zawierające
wiele zaawansowanych funkcji ułatwiających interaktywną pracę z dowolnymi materiałami.
Zalety tablic Avtek TT-BOARD 80 Pro:
 do obsługi tablicy wystarczy palec lub dowolny wskaźnik, przez co tablicy można
 korzystać jak ze zwykłego ekranu dotykowego
 obsługa dziesięciu punktów jednocześnie - umożliwia wspólną pracę wielu uczniów
 przy jednej tablicy interaktywnej
 zastosowanie ceramicznej powierzchni marki PolyVision to szereg istotnych korzyści:
o bardzo wysoka trwałość i suchościeralność pozwala na bezproblemowe korzystanie
z powierzchni jak ze zwykłej tablicy
o możliwość przyczepiania magnesów do powierzchni tablicy
o wyświetlanie obrazu z projektora z zachowaniem bardzo wysokich
parametrów obrazu
o odporność powierzchni na uszkodzenia doskonale sprawdza się w warunkach
szkolnych
 paski skrótów pozwalają na szybki dostęp do najczęściej używanych skrótów,
 dzięki czemu używanie tablicy staje się bardziej intuicyjne
 tablica wspiera systemyWindows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux, a
dzięki obsłudze standardu Plug&Play tablica nie wymaga sterowników do pracy w tych
systemach
 półka interaktywna obsługująca 3 kolory pisaka (czarny, czerwony, niebieski) oraz funkcję
wymazywacza
 oprogramowanie w języku polskim
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Produkty interaktywne marki Avtek zostały wyróżnione i wskazane przez konsumentów
w ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług w kategorii: tablice interaktywne,
otrzymującym samym prawo do używania nazwy i godła prestiżowej nagrody "Laur Konsumenta
– Odkrycie 2014". W ramach konkursu przeprowadzonego w bieżącym roku, produkty
interaktywne Avtek otrzymały nagrodę "Laur konsumenta – Grand Prix 2015", ponownie będąc
jednymi z najpopularniejszych w swojej kategorii. W roku 2016 marka Avtek otrzymała najwyższe
odznaczenie Laur Konsumenta: "TOP MARKA 2016". Na laur złożyły się głosy oddane na markę
przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu. Oceniono również rozwój i jakość nie tylko
produktów znajdujących się w portfolio, ale także obsługi klienta.
Dane techniczne
Producent
Avtek
Długść kabla USB w zestawie 6 m
Obszar projekcyjny
1669,5 x 1180
Przekątna tablicy
83 [cale]
Przekątna powierzchni roboczej 80"
Format obrazu
4:3
Sposób obsługi
palec lub dowolny wskaźnik
Technologia
Pozycjonowanie w podczerwieni
Technologia dotyku
Podczerwień
Rodzaj powierzchni
101;100;506;102;103
Rozdzielczość dotyku
32768 x 32768 punktów
Prędkość kursora
120"/sekundę
Paski skrótów
Po obu stronach tablicy
Dokładność odczytu
< 0,02 mm
Połączenie z komputerem
USB
Wymiary tablicy
1720 x 1250 x 36 mm
Instrukcja obsługi
Kabel USB
6 x Pisak
Dołączone akcesoria
Uchwyty do montażu na ścianie
Półka interaktywna
Wskaźnik teleskopowy
Wymiary powierzchni roboczej 1680 x 1180 mm
Akcesoria opcjonalne
mobilny stojak
Zasilanie
USB
Waga
19.5 kg
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Avtek TT-BOARD 90 Pro
3.799,00 zł.
Najnowsza tablica interaktywna marki Avtek wyróżnia się na rynku niezwykle bogatą
funkcjonalnością zachowując przy tym przystępną cenę. Precyzyjna technologia podczerwieni
pozwala na jednoczesne korzystanie z 10 punktów dotyku, paski skrótów po obu stronach dają
szybki dostęp do kluczowych funkcji, a interaktywna półka umożliwia szybką zmianę kolorów
przez zwykłe podniesienie pisaka! To jednak nie wszystko ponieważ dzięki wykorzystaniu
porcelanowej powierzchni PolyVision e3 TT-Board Pro otrzymuje niezwykle wysokie parametry
wytrzymałości i suchościeralności przy zachowaniu wysokich jakości obrazu wyświetlanego
z projektora. Warto zaznaczyć, że nowa powierzchnia objęta jest dożywotnią gwarancją!
W zestawie z tablicą znajduje się oprogramowanie Avtek Interactive Suite zawierające wiele
zaawansowanych funkcji ułatwiających interaktywną pracę z dowolnymi materiałami.
Zalety tablic Avtek TT-BOARD 90 Pro:
 do obsługi tablicy wystarczy palec lub dowolny wskaźnik, przez co tablicy można
korzystać jak ze zwykłego ekranu dotykowego
 obsługa dziesięciu punktów jednocześnie - umożliwia wspólną pracę wielu uczniów
przy jednej tablicy interaktywnej
 zastosowanie ceramicznej powierzchni marki PolyVision to szereg istotnych korzyści:
o bardzo wysoka trwałość i suchościeralność pozwala na bezproblemowe korzystanie
z powierzchni jak ze zwykłej tablicy
o możliwość przyczepiania magnesów do powierzchni tablicy
o wyświetlanie obrazu z projektora z zachowaniem bardzo wysokich parametrów
obrazu
o odporność powierzchni na uszkodzenia doskonale sprawdza się w warunkach
szkolnych
 paski skrótów pozwalają na szybki dostęp do najczęściej używanych skrótów, dzięki
czemu używanie tablicy staje się bardziej intuicyjne
 tablica wspiera systemy Windows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux, a dzięki
obsłudze standardu Plug&Play tablica nie wymaga sterowników do pracy w tych systemach
 półka interaktywna obsługująca 3 kolory pisaka (czarny, czerwony, niebieski) oraz funkcję
wymazywacza
 oprogramowanie w języku polskim
Produkty interaktywne marki Avtek zostały wyróżnione i wskazane przez konsumentów
W ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług w kategorii: tablice interaktywne,
otrzymując tym samym prawo do używania nazwy i godła prestiżowej nagrody "Laur Konsumenta Odkrycie 2014". W ramach konkursu przeprowadzonego w bieżącym roku, produkty interaktywne
Avtek otrzymały nagrodę"Laur konsumenta - Grand Prix 2015", ponownie będąc jednymi
z najpopularniejszych w swojej kategorii. W roku 2016 marka Avtek otrzymała najwyższe
odznaczenie Laur Konsumenta:"TOP MARKA 2016". Na laur złożyły się głosy oddane na markę
przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu. Oceniono również rozwój i jakość nie tylko
produktów znajdujących się w portfolio, ale także obsługi klienta.
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Producent
Avtek
Długść kabla USB w zestawie 6 m
Obszar projekcyjny
1963 x 1174
Przekątna powierzchni roboczej 90"
Format obrazu
16:10
Sposób obsługi
palec lub dowolny wskaźnik
Technologia dotyku
Podczerwień
Rozdzielczość dotyku
32768 x 32768 punktów
Prędkość kursora
120"/sekundę
Paski skrótów
Po obu stronach tablicy
Dokładność odczytu
< 0,02 mm
Połączenie z komputerem
USB
Wymiary tablicy
2059 x 1259 x 36 mm
Instrukcja obsługi
Kabel USB
6 x Pisak
Dołączone akcesoria
Uchwyty do montażu na ścianie
Półka interaktywna
Wskaźnik teleskopowy
Wymiary powierzchni roboczej 1974 x 1174 mm
Waga
21.5 kg
Akcesoria opcjonalne
mobilny stojak
Zasilanie
USB

Statyw do tablicy interaktywnej:

Mobilny regulowany statyw Avtek
W zestawie z:
 Regulowany ścienny uchwyt Avtek
 Podstawa jezdna do uchwytu int.
Cechy szczególne
 Statyw mobilny do tablic interaktywnych
 Mobilna podstawa do przemieszczania zestawu
 Płynna, ręczna regulacja wysokości położenia tablicy (w zakresie 40 cm,
najniższe położenie około 45 cm)

2.399,00 zł.
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W zestawie uniwersalne ramię do projektorów krótkoogniskowych
Maksymalne obciążenie do 32 kg (tablica + projektor)
Maksymalna waga projektora 6 kg
Zakres regulacji długości ramienia wynosi 80 cm – 140 cm
Po złożeniu ramienia i obniżeniu tablicy zestaw może przejechać przez framugę
o wymiarach 200 x 80 cm
 Gazowe sprężyny
 Solidna, stalowa konstrukcja
 Statyw zaprojektowany został tak, aby po maksymalnym obniżeniu tablicy
i złożeniu ramienia z projektorem mógł przejechać przez drzwi
Gwarancja na produkt: standardowa 2 lata lub 3 lata po rejestracji na stroni u producenta.






Mobilny regulowany statyw Avtek (do 50kg)
W zestawie z:
 Podstawa jezdna do uchwytu (do 50kg)
 Podstawa jezdna do uchwytu int
Cechy szczególne
 Mobilny statyw do tablic interaktywnych
 Mobilna podstawa do przemieszczania zestawu
 Płynna, ręczna regulacja wysokości położenia tablicy (w zakresie 40 cm,
najniższe położenie około 45 cm)
 W zestawie uniwersalne ramię do projektorów krótkoogniskowych
 Maksymalne obciążenie do 50 kg (tablica + projektor)
 Maksymalna waga projektora 6 kg
 Zakres regulacji długości ramienia wynosi 80 cm – 140 cm
 Po złożeniu ramienia i obniżeniu tablicy zestaw może przejechać przez framugę
o wymiarach 200 x 80 cm
 Pasuje do tablic różnych producentów
 Gazowe sprężyny
 Solidna, stalowa konstrukcja
 Statyw zaprojektowany został tak, aby po maksymalnym obniżeniu tablicy
i złożeniu ramienia z projektorem mógł przejechać przez drzwi

Ceny z VAT

2.399,00 zł.
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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.

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT.
Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie)

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi,
fabrycznymi - na rok szkolny.
Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika.

*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności
od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie.

UWAGA:
Cennik ważny od 01 kwietnia 2021 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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