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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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             T A B L I C E     I N T E R A K T Y W N E    

 

 

 

Tablice interaktywne esprit: 
 

Esprit MT PRO: 

 
Zastosowana technologia podczerwieni (IR) pozwala na bezproblemową i komfortową pracę 16 

użytkowników jednocześnie (32 punkty dotykowe), z założeniem, iż każdy z nich może wykonywać 

dowolną operację na tablicy – w tym oczywiście obsługę multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a także 

przewijania). 

Urządzenie działa w standardzie Plug&Play, pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do 

komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), doskonała precyzja, jednokrotna 

kalibracja oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy suchościeralnej to główne cechy 

naszego produktu pozwalające na prowadzenie zajęć w sposób interesujący i dynamiczny. 

Tablica posiada w standardzie 3 pisaki oraz gumkę, umieszczone na dolnej półce. Tablica automatycznie 

po odczepieniu danego pisaka reaguje na jego dotyk na powierzchni. Pisaki są zdefiniowane w 4 kolorach 

(czerwony, niebieski, czarny, biały), czwarty element służy jako gumka. 

Tablica dedykowana jest komputerom z systemem Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 

10 Do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwalające m.in. na: rysowanie, transformacje, 

importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itp. 

Rekomendowane parametry komputera (minimalne): 

 Procesor Intel Core 2 

 2 GB pamięci RAM 

 Karta graficzna XGA (1024×768) 

 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku (instalacja) 

 Port USB 2.0 

 System operacyjny Microsoft Windows Vista lub wyżej 

 Microsoft .NET Framework 3.5 (lub wyżej) 

 Adobe Flash Player (wersja 9.0 lub wyższa) 
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W zestawie: 

 tablica interaktywna 

 4 pisaki magnetyczne 

 kabel USB – 5 m 

 płyta CD – sterownik i oprogramowanie do prowadzenia prezentacji/adnotacji 

 instrukcja obsługi 

Gwarancja: 3 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię tablicy! 

Tablica Esprit MT PRO               6.648,52 zł.  

pow. użytk.:162 x 113 cm / 80" 
 

Esprit DT: 

 
 

       
 

Najnowsza tablica interaktywna produkcji firmy. Zastosowana nowa technologia optyczna  

pozwala na obsługę multigestów (między innymi zoomowania, rotacji a także przewijania).  

Urządzenie działa w standardzie Plug&Play – pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu  

do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), minimum elektroniki, 

doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej 

 tablicy suchościeralnej to główne cechy naszego produktu pozwalające na prowadzenie zajęć  

w sposób interesujący i dynamiczny. 
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Informacje szczegółowe 

Tablica dedykowana jest komputerom PC z systemem Windows XP, Windows 7 oraz  

Windows 8 (system Windows XP nie posiada w standardzie możliwości obsługi multigestów). 

Do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwalające m.in. na: rysowanie, transformacje,  

importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do formatu 

PDF itp. 

 

Rekomendowane parametry komputera (minimalne): 

 Procesor Intel Core 2 

 2 GB pamięci RAM 

 Karta graficzna XGA (1024×768) 

 650 MB wolnego miejsca na twardym dysku (instalacja) 

 Port USB 2.0 

 System operacyjny Microsoft Windows 7 lub wyżej (działa również na Windows XP SP3,  

lecz system ten nie obsługuje multigestów) 

 Microsoft .NET Framework 3.5 (lub wyżej) 

 Adobe Flash Player (wersja 9.0 lub wyższa) 

W zestawie: 

 tablica interaktywna 

 wskaźnik 

 kabel USB – 4,5 m 

 płyta CD – sterownik i oprogramowanie do prowadzenia prezentacji/adnotacji 

 instrukcja obsługi 

Gwarancja: 2 lata na sprzęt; dożywotnia gwarancja na powierzchnię ceramiczną tablicy! 

 

 

                  Symbol                     cena brutto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pow. użytk.: 

103 x 75 cm / 50″ 
TIWEDT50 4.285,92 zł.  

pow. użytk.: 

168 x 114,6 cm / 80″ 
TIWEDT80 4.635,93 zł.  

pow. użytk.: 

230 x 114,6 cm / 101″ 
TIWEDT101 5.948,49 zł.  
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Esprit ST:   
 

 
 
Esprit ST działa w oparciu o technologię optyczną. Dzięki standardowi Plug Play produkt jest gotowy do 

użytku zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Zastosowana technologia pozwala na obsługę 

multigestów ( zoomowanie, rotacja, przewijanie). Powierzchnia lakierowana, suchościeralno-magnetyczna. 

   

Informacje podstawowe: 
Przekątna tablicy: 80 cali 

Przekątna powierzchni roboczej: 80 cali 

Technologia tablicy: DViT 

Obsługa tablicy: dowolny wskaźnik 

Sposób mocowania tablicy: Mocowanie ścienne 

  

Interfejsy / Komunikacja: 
Złącza / komunikacja: USB 

Pozostałe informacje: 

Zasilanie tablicy: USB 

Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 

Załączone oprogramowanie: Oprogramowanie Esprit 

  

Załączone akcesoria: 
oprogramowanie na CD 

instrukcja instalacji 

Wskaźnik teleskopowy 

kabel USB (5m) 

zestaw do mocowania na ścianie 

Akcesoria opcjonalne: podstawa jezdna 

Szerokość tablicy: 174.5 cm 

Szerokość powierzchni roboczej: 123.5 cm 

Wysokość tablicy: 165 cm 

Wysokość powierzchni roboczej: 113 cm 

Waga: 33 kg 

Symbol: TIWEST 80                 4.023,42 zł. 
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Głośniki: 
 
 
 

Zestaw ésprit sound składa się z 2 

kolumn głośnikowych 

oraz elementów montażu ściennego i 

niezbędnych kabli podłączeniowych. 

Kolumny wykonane zostały z 

solidnych płyt drewnopochodnych (w 

czarnej okleinie). Dzięki temu dźwięk 

jest głębszy i czystszy. 

wymiary:  

50 x 10 x 10 cm 
ZGES1 873,30 zł. 

Jako dodatek do zestawów ésprit 

wall i ésprit go! - niższa cena - w 

zestawie taniej! 

Cena nie podlega rabatom i 

obowiązuje tylko przy zakupie 

zestawu interaktywnego lub tablicy 

interaktywnej. 

wymiary:  

50 x 10 x 10 cm 
       773,52 zł.  

 

 

 

  
Stojaki do tablic 

interaktywnych: 

Rozmiar 

(szer. × wys.)  
Nr np.  Cena brutto 

 

 
Stojak ésprit DT short throw  

–  do tablicy ésprit DT, ésprit 

MT i ésprit plus PRO 
Stojak z możliwością 

trójstopniowej regulacji 

wysokości. Możliwość złożenia 

ramienia o 90° w celu 

swobodnego przemieszczania 

stojaka między 

pomieszczeniami. Regulacja 

odległości projektora od tablicy  

w przedziale 86-120 cm. 

Materiał: stal w kolorze 

czarnym, półmat. 

191 x 202,2 
STE DT/MT 

ST 
Na telefon 

  Stojak ésprit Universal 
Uniwersalny stojak mobilny 

przeznaczony do wszystkich 

naszych tablicy z uchwytem do 

projektora  do bliskiej projekcji. 

Może być wykorzystywany np. 

w szkołach, czyli wszędzie tam, 

gdzie  występuje praca z 

dziećmi. Możliwość złożenia 

ramienia o 90° w celu 

swobodnego przemieszczania  

stojaka między 

pomieszczeniami. Regulacja 

odległości projektora od tablicy 

w przedziale 13,5-100  cm. 

Materiał: stal w kolorze 

czarnym, półmat. 

132 x 284 
STE 

UNIVERSAL 
Na telefon  
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PAD Pad Multi-Touch z 

klawiaturą 

 Nr art.    Cena brutto  

 
 

Stylowy touchpad z wysokiej jakości szklaną 

powierzchnią oraz eleganckim chromowanym 

wykończeniem krawędzi, łączący w sobie funkcje 

gładzika (z obsługą multigestów) i wirtualnej 

klawiatury. Doskonały zarówno do biura jak i do 

użytku domowego. Intuicyjny w obsłudze, świetnie 

sprawdzi się zarówno jako urządzenie sterujące 

sprzętem multimedialnym a także jako „myszka” 

(gładzik) do komputera. Aby przełączyć się między 

fukcjami „myszki” i wirtualnej klawiatury wystarczy 

tylko przeciągnąć palcem po linii kropek 

umieszczonej na dole. Zasięg urządzenia do 10 m. 

W zestawie: odbiornik nano i kabel ładujący (USB). 

Gwarancja: 2 lata. 

 PAD  470,76 zł. 
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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 listopada 2022 r.     

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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