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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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 AKTYWNA     TABLICA 

 

 
 

 

Monitory interaktywne:    

         

 
Monitor interaktywny myBoard LED 55" FHD z Androidem  7.980,00 zł. 

PROMOCJA! Kup monitor, otrzymasz aplikację Informer gratis. 

Aplikacja umożliwia utworzenie tablicy ogłoszeniowej, zawierającej informacje i komunikaty związane z 

życiem szkoły. Użytkownik zyskuje dzięki temu dodatkowe, informacyjne zastosowanie ekranu. Nasz 

szkolny monitor może stać się elektroniczną, interaktywną tablicą ogłoszeniową na czas wywiadówki i 

większych wydarzeń, np. konferencji. A na co dzień możemy używać tego zestawu do emisji szkolnego e-

biuletynu. 

Zapoczątkuj szkolny biuletyn multimedialny!  
  

Najważniejsze cechy:·  

 wbudowany system Android 5.0  
 funkcja 32 TOUCH - ze wsparciem aż 32 punktów dotyku  

 żywotność panelu LED 50 tys. godzin  
 powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową powłoką antyrefleksyjną  

 system audio 2 x 15W  

 rozdzielczość Full HD 1920 X 1080  

 rozwiązanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterowników  

 oprogramowanie interaktywne eMarker 

  

Oprogramowanie interaktywne eMarker 

Intuicyjne, elastyczne, przejrzyste 

  

 Multi Touch- obsługa wielu punktów dotyku,  

 Pasek narzędzi- czytelny, z rozwijanym podmenu, konfigurowalny według preferencji 

użytkownika,  

 Pływający pasek narzędzi- podręczny pasek do pracy w trybie pełnoekranowym i transparentnym;  

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 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
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Specyfikacja monitora 

Panel LED 55" 

Kontrast 1100:1 

Jasność 450cd/m2 

Proporcje obrazu 16:9 

Głębia kolorów 8 bit, 16,7 mln kolorów 

Obszar wyświetlania 1209,6x680,4mm 

Tryb wyświetlania 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran 

Rozdzielczość FullHD 1920x1080  

Ekran szyba hartowana 4mm z powłoką Anti Glare 

Tryb dźwięku D/K; B/G; I; M 

Kąt widzenia 178° 

Żywotność panelu 50 000 h 

Rozmiar pixela 0,630 x 0,630 

Czas reakcji 15ms 

Przedział napięcia AC (100~240)V-50-60Hz 

Głośniki 2x15W 

Zużycie prądu max/tryb czuwania Max. 150W/ < 0,5W 

Plug&Play Tak 

Technologia dotyku IR 

Waga 42kg 

Wejścia 

HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV 

x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; 

Gniazdo Touch USB x1 

Wyjścia AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1 

Wymiary 1334 x 791 x 77 mm 

  

Specyfikacja modułu dotyku 

Prędkość kursora 180 dot/s 

Obiekty odczytu Palec, wskaźnik lub inny nieprzezroczysty obiekt 

Punkty dotyku 32 punkty dotyku 

Dokładność pozycjonowania < 2 mm 

Rozdzielczość dotyku 4096*4096/16384*16384/32768*32768 

Ciągły czas reakcji < 8 ms 
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Połączenie USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0 

Precyzja dotyku >=Φ3mm 

Ilość dotknięć Więcej niż 60,000,000 dla niektórych pozycji 

System OS Windows, Linux, Android, Mac 

Wbudowany Android:  

 Android 5.0 

 sklep Google Play;  

 6 punktów dotyku; 

 Dual Cortex A53 Chipset;  

 1.5 GHz;  

 2Gb RAM;  

 WiFi;  

 8 GB pamięci podręcznej;  

 Wsparcie dla przeglądarek HTML 5;  

 Wsparcie lokalne i online dla wysokich rozdzielczości video FullHD i 4K;  

 Wsparcie lokalne i online dla odtwarzania muzyki. 

Dołączone akcesoria: 

 Uchwyt montażowy ścienny VESA 55" 400x400, 65" 600x400  

 Pilot z bateriami  

 Pisaki (2 szt)  

 Magnetyczny uchwyt na pisaki  

 Przewód audio  

 Przewód HDMI  

 Przewód USB  

 Przewód VGA  

 Przewód zasilający  

 Otwory montażowe do instalacji kamery  

 Skrócona instrukcja obsługi  

 
Monitor interaktywny myBoard LED 55" 

 FHD z Androidem + OPS i3-6100       10.380,00 zł. 

PROMOCJA! Kup monitor, otrzymasz aplikację Informer gratis. 

Aplikacja umożliwia utworzenie tablicy ogłoszeniowej, zawierającej informacje i komunikaty związane z 

życiem szkoły. Użytkownik zyskuje dzięki temu dodatkowe, informacyjne zastosowanie ekranu. Nasz 

szkolny monitor może stać się elektroniczną, interaktywną tablicą ogłoszeniową na czas wywiadówki i 

większych wydarzeń, np. konferencji. A na co dzień możemy używać tego zestawu do emisji szkolnego  

e-biuletynu. 

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 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
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Zapoczątkuj szkolny biuletyn multimedialny!  
  

Najważniejsze cechy:·  

 wbudowany system Android 5.0  
 funkcja 32 TOUCH - ze wsparciem aż 32 punktów dotyku  

 żywotność panelu LED 50 tys. godzin  
 powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową powłoką antyrefleksyjną  

 system audio 2 x 15W  

 rozdzielczość Full HD 1920 X 1080  

 rozwiązanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterowników  

 oprogramowanie interaktywne eMarker 

Oprogramowanie interaktywne eMarker 

Intuicyjne, elastyczne, przejrzyste 

  

 Multi Touch- obsługa wielu punktów dotyku,  

 Pasek narzędzi- czytelny, z rozwijanym podmenu, konfigurowalny według preferencji 

użytkownika,  

 Pływający pasek narzędzi- podręczny pasek do pracy w trybie pełnoekranowym i transparentnym;  

  

Specyfikacja monitora 

Panel LED 55" 

Kontrast 1100:1 

Jasność 450cd/m2 

Proporcje obrazu 16:9 

Głębia kolorów 8 bit, 16,7 mln kolorów 

Obszar wyświetlania 1209,6x680,4mm 

Tryb wyświetlania 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran 

Rozdzielczość FullHD 1920x1080  

Ekran szyba hartowana 4mm z powłoką Anti Glare 

Tryb dźwięku D/K; B/G; I; M 

Kąt widzenia 178° 

Żywotność panelu 50 000 h 

Rozmiar pixela 0,630 x 0,630 

Czas reakcji 15ms 

Przedział napięcia AC (100~240)V-50-60Hz 

Głośniki 2x15W 

Zużycie prądu max/tryb czuwania Max. 150W/ < 0,5W 

Plug&Play Tak 
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Technologia dotyku IR 

Waga 42kg 

Wejścia 

HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV 

x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; 

Gniazdo Touch USB x1 

Wyjścia AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1 

Wymiary 1334 x 791 x 77 mm 

  

  

Specyfikacja modułu dotyku 

Prędkość kursora 180 dot/s 

Obiekty odczytu Palec, wskaźnik lub inny nieprzezroczysty obiekt 

Punkty dotyku 32 punkty dotyku 

Dokładność pozycjonowania < 2 mm 

Rozdzielczość dotyku 4096*4096/16384*16384/32768*32768 

Ciągły czas reakcji < 8 ms 

Połączenie USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0 

Precyzja dotyku >=Φ3mm 

Ilość dotknięć Więcej niż 60,000,000 dla niektórych pozycji 

System OS Windows, Linux, Android, Mac 

Wbudowany Android:  
 Android 5.0 

 sklep Google Play;  

 6 punktów dotyku; 

 Dual Cortex A53 Chipset;  

 1.5 GHz;  

 2Gb RAM;  

 WiFi;  

 8 GB pamięci podręcznej;  

 Wsparcie dla przeglądarek HTML 5;  

 Wsparcie lokalne i online dla wysokich rozdzielczości video FullHD i 4K;  

 Wsparcie lokalne i online dla odtwarzania muzyki. 

Dołączone akcesoria: 

 Uchwyt montażowy ścienny VESA 55" 400x400, 65" 600x400  

 Pilot z bateriami  

 Pisaki (2 szt)  

 Magnetyczny uchwyt na pisaki  

 Przewód audio  

 Przewód HDMI  

 Przewód USB  

 Przewód VGA  

 Przewód zasilający  

 Otwory montażowe do instalacji kamery  

 Skrócona instrukcja obsługi  
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Wbudowany komputer OPS i3-6100 

CPU Procesor 6 generacji i3-6100 3.7GHz 

Procesor Intel® H110 

Pamięć 4GB 1 x 204-pin DDR3 1600 SO-DIMM 

Dysk twardy 500 GB SATA HDD 

Inne 6x USB 3.0; 1x 100/1000 Mbps Ethernet; 1x HDMI; 1x VGA; 1x 

DisplayPort 1x MicIn; 1x LineOut; 1x WiFi 

 
Monitor interaktywny myBoard LED 75" 4K z Androidem   21.525,00 zł. 

PROMOCJA! Kup monitor, otrzymasz aplikację Informer gratis. 

  

Aplikacja umożliwia utworzenie tablicy ogłoszeniowej, zawierającej informacje i komunikaty związane z 

życiem szkoły. Użytkownik zyskuje dzięki temu dodatkowe, informacyjne zastosowanie ekranu.  

 

 

Nasz szkolny monitor może stać się elektroniczną, interaktywną tablicą ogłoszeniową na czas wywiadówki 

i większych wydarzeń, np. konferencji. A na co dzień możemy używać tego zestawu do emisji szkolnego  

e-biuletynu. 

 Zapoczątkuj szkolny biuletyn multimedialny!  
  

Najważniejsze cechy:·  

 wbudowany system Android 5.0  
 funkcja 20 TOUCH - ze wsparciem aż 20 punktów dotyku  

 żywotność panelu LED 50 tys. godzin  
 powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową powłoką antyrefleksyjną  

 system audio 2 x 15W  

 rozdzielczość 4K 3840 x 2160  

 rozwiązanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterowników  

 oprogramowanie interaktywne eMarker 

Oprogramowanie interaktywne eMarker  

Intuicyjne, elastyczne, przejrzyste 

 Multi Touch- obsługa wielu punktów dotyku,  

 Pasek narzędzi- czytelny, z rozwijanym podmenu, konfigurowalny według preferencji 

użytkownika,  

 Pływający pasek narzędzi- podręczny pasek do pracy w trybie pełnoekranowym i transparentnym;  

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 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
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Specyfikacja monitora 

Panel LED 75" 

Kontrast 4000:1 

Jasność 450cd/m2 

Proporcje obrazu 16:9 

Głębia kolorów 10 bit, 1,07 mld kolorów 

Obszar wyświetlania 1650,0x928,0mm 

Tryb wyświetlania 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran 

Rozdzielczość 4K 3840x2160 

Ekran szyba hartowana 4mm z powłoką Anti Glare 

Tryb dźwięku D/K; B/G; I; M 

Kąt widzenia 178° 

Żywotność panelu 50 000 h 

Rozmiar pixela 0,744 x 0,744 

Czas reakcji 8ms 

Przedział napięcia AC (100~240)V-50-60Hz 

Głośniki 2x15W 

Zużycie prądu max/tryb czuwania Max. 350W/ < 0,5W 

Plug&Play Tak 

Technologia dotyku IR 

Waga 82kg 

Wejścia 

HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV 

x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; 

Gniazdo Touch USB x1 

Wyjścia AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1 

Wymiary 1715 x 1003 x 94 mm 

  

  

Specyfikacja modułu dotyku 

Prędkość kursora 180 dot/s 

Obiekty odczytu Palec, wskaźnik lub inny nieprzezroczysty obiekt 

Punkty dotyku 20 punktów dotyku 

Dokładność pozycjonowania < 2 mm 

Rozdzielczość dotyku 4096*4096/16384*16384/32768*32768 

Ciągły czas reakcji < 8 ms 
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Połączenie USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0 

Precyzja dotyku >=Φ3mm 

Ilość dotknięć Więcej niż 60,000,000 dla niektórych pozycji 

System OS Windows, Linux, Android, Mac 

  

  

Wbudowany Android:  

 Android 5.0 

 sklep Google Play;  

 6 punktów dotyku; 

 Dual Cortex A53 Chipset;  

 1.5 GHz;  

 2Gb RAM;  

 WiFi;  

 8 GB pamięci podręcznej;  

 Wsparcie dla przeglądarek HTML 5;  

 Wsparcie lokalne i online dla wysokich rozdzielczości video FullHD i 4K;  

 Wsparcie lokalne i online dla odtwarzania muzyki. 

Dołączone akcesoria: 

 Uchwyt montażowy ścienny  

 Pilot z bateriami  

 Pisaki (2 szt)  

 Magnetyczny uchwyt na pisaki  

 Przewód audio  

 Przewód HDMI  

 Przewód USB  

 Przewód VGA  

 Przewód zasilający  

 Otwory montażowe do instalacji kamery  

 Skrócona instrukcja obsługi  

Wyposażenie opcjonalne: 

 
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 30m 

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 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.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. 

 
 

Kamera Full HD z uchwytem do monitora myBoard                                          479,00 zł. 

 
 

WYMIARY 

Wysokość x szerokość x głębokość: 

 
Bez zaczepu: 29 mm x 95 mm x 24 mm 

Z zaczepem: 44 mm x 95 mm x 71 mm 

Waga z zaczepem i kablem: 162 g 

Długość kabla: 1.8 m 

WYMAGANIA SYSTEMOWE 

Zgodność 

Windows®7, Windows 8 lub Windows 10 

Mac OS X 10.9 lub nowszy 

Chrome OS™ 

Android™5.0 lub nowszy 

Port USB 
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DANE TECHNICZNE 

Współpracuje z 

XSplit 

OBS 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

Kamera internetowa 

Statyw 

Dokumentacja 

INFORMACJE O GWARANCJI 

Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt 
  

 

 
Uchwyt do monitora interaktywnego 55-65" Balance BOX 400-90  3.9100 zł 

 Perfekcyjne rozwiązanie dla ekranów 42-70 cali  

 Przesunięcie ekranu w pionie do 400 mm (15.75")  

 Stabilność w każdej poozycji  

 Kompaktowa budowa  

 Maksymalne obciążenie 90 kg / 198 lbs  

 Łatwa, bezwysiłkowa regulacja położenia ekranu w pionie tylko przy użyciu lekkiego nacisku, bez 

wsparcia elektrycznego silnika 

 

 
 

BalanceBox® 400 jest perfekcyjnym rozwiązaniem do zmiany wysokości ekranu w pionie. 

Zaprojektowany tak, aby udźwignąć ekrany ważące maksymalnie 90 kg. Ma zwartą, kompaktową budowę, 

proste w formie stalowe elementy w całości ukryte za ekranem. 

 

 

 

 

 

 

 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 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
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Cechy i zalety 

Ergonomia Bezwysiłkowa regulacja wysokości ekranu w pionie 

Compact design Całość ukryta za ekranem, ramy ze stali nierdzewnej 

Bezpieczeństwo CE (ISO 60950) 

Obsługa manualna Bez silnika, bez prądu, bez kabli 

Niezawodność Testowany do 60.000 cykli 

Montaż Łatwy i bezpieczny montaż, na różnych powierzchniach < 30 minut 

Transport Kompaktowe opakowanie, relatywnie niski koszt transportu 

 

 
Uchwyt do monitora interaktywnego 55" Balance BOX Tilt 400-70 6.170,00 zł. 

 Perfekcyjne rozwiązanie dla ekranów 55 cali  

 Przesunięcie ekranu w pionie do 400 mm (15.75") z opcją ustawienia w poziomie pod kątem 60°  

 Stabilność w każdej pozycji  

 Kompaktowa budowa  

 Maksymalne obciążenie 90 kg / 198 lbs  

 Łatwa, bezwysiłkowa regulacja położenia ekranu w pionie tylko przy użyciu lekkiego nacisku, bez 

wsparcia elektrycznego silnika 

 
  

BalanceBox® 400 jest perfekcyjnym rozwiązaniem do zmiany położenia ekranu w pionie i w poziomie. 

Zaprojektowany tak, aby udźwignąć ekrany ważące maksymalnie 90 kg. Ma zwartą, kompaktową budowę, 

proste w formie stalowe elementy w całości ukryte za ekranem. 

 

 

Cechy i zalety 

Ergonomia Bezwysiłkowa regulacja wysokości ekranu w pionie i w poziomie 

Compact design Całość ukryta za ekranem, ramy ze stali nierdzewnej 

Bezpieczeństwo CE (ISO 60950) 

Obsługa manualna Bez silnika, bez prądu, bez kabli 

Niezawodność Testowany do 60.000 cykli 

Montaż Łatwy i bezpieczny montaż, na różnych powierzchniach < 30 minut 
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Transport Kompaktowe opakowanie, relatywnie niski koszt transportu 

 
Statyw elektryczny, kątowy do monitora interaktywnego RVY-800 5.590,00 zł. 
UWAGA! Statyw dostępny wyłącznie w kolorze czarnym! 
 

Uniwersalna podstawa kątowa RVY do ekranów LED 40" - 70" – do stołów interaktywnych.  

Sterowanie pilotem na podczerwień. 

Rewelacyjna propozycja dla wymagających!  

Kupując monitor interaktywny i statyw kątowy możesz mieć multi interaktywny zestaw, czyli monitor 

interaktywny w pionie lub stół interaktywny. Niezastąpione rozwiązanie dla szkół, sal szkoleniowych, 

szkół jazdy, służb szybkiego reagowania. 

 Do instalacji od 40 do 70 calowych ekranów, ważących maksymalnie 150 kg;  

 Dostosowany do systemu VESA 200x200mm (min)-400x600mm (max).  

 Regulowana wysokość półki AV, mocowania do kabli, kółka z blokadą;  

 Wysokość i położenie monitora regulowane pilotem  

 Mechanizm z napędem elektrycznym  

 Wykonany z aluminium o wysokiej wytrzymałości  

 

Praktyczną zaletą regulacji wysokości jest możliwość obniżenia górnej krawędzi monitora do poziomu 

umożliwiającego swobodny przejazd przez drzwi. Podstawa solidnie i profesjonalnie wykonana z wysokiej 

jakości aluminium, trwała i stabilna, gwarantująca bezpieczeństwo pracy. Obsługa statywu pilotem 

podwyższa komfort pracy z zestawem, znosi konieczność ręcznego regulowania i stabilizacji systemu. 

 

Specyfikacja: 

Model RVY-800 Napięcie 

wyjściowe 

DC 24V 

Zakres regulacji 950~1450mm Napięcie 

wejściowe 

AC 100V-240V 

Prędkość 12mm/s Power： 30W 

Udźwig 330 lbs/150 kg Częstotliwość 

użycia 

S2-10min 

Środowisko pracy -25 ~ +40 st. C Ochrona przed 

wodą 

IP44 

Moduł sterowania pilot materiał Aluminium i wysokiej jakości 

stal 

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   
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Statyw elektryczny, kątowy do monitora interaktywnego RVY-1200 5890,00 zł. 
UWAGA! Statyw dostępny wyłącznie w kolorze czarnym! 
 

Uniwersalna podstawa kątowa RVY do ekranów LED 40" - 70" – do stołów interaktywnych.  

Sterowanie pilotem na podczerwień. 
 

Rewelacyjna propozycja dla wymagających!  
Kupując monitor interaktywny i statyw kątowy możesz mieć multi interaktywny zestaw, czyli monitor 

interaktywny w pionie lub stół interaktywny. Niezastąpione rozwiązanie dla szkół, sal szkoleniowych, 

szkół jazdy, służb szybkiego reagowania. 

 Do instalacji od 40 do 70 calowych ekranów, ważących maksymalnie 150 kg; 

 Dostosowany do systemu VESA 200x200mm (min)-400x600mm (max). 

 Regulowana wysokość półki AV, mocowania do kabli, kółka z blokadą; 

 Wysokość i położenie monitora regulowane pilotem 

 Mechanizm z napędem elektrycznym 

 Wykonany z aluminium o wysokiej wytrzymałości 

Praktyczną zaletą regulacji wysokości jest możliwość obniżenia górnej krawędzi monitora do poziomu 

umożliwiającego swobodny przejazd przez drzwi. Podstawa solidnie i profesjonalnie wykonana z wysokiej 

jakości aluminium, trwała i stabilna, gwarantująca bezpieczeństwo pracy. Obsługa statywu pilotem 

podwyższa komfort pracy z zestawem, znosi konieczność ręcznego regulowania i stabilizacji systemu. 

 

Specyfikacja: 

Model RVY-1200 Napięcie 

wyjściowe 

DC 24V 

Zakres regulacji 1290~1790mm Napięcie 

wejściowe 

AC 100V-240V 

Prędkość 12mm/s Power： 30W 

Udźwig 330 lbs/150 kg Częstotliwość 

użycia 

S2-10min 

Środowisko pracy -25 ~ +40 st. C Ochrona przed 

wodą 

IP44 

Moduł sterowania pilot materiał Aluminium i wysokiej jakości 

stal 
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Statyw do monitora interaktywnego 55-65" Balance BOX 400-90  6.815,00 zł. 

 Perfekcyjne rozwiązanie dla ekranów 42-70 cali  

 Przesunięcie ekranu w pionie do 400 mm (15.75")  

 Stabilność w każdej poozycji  

 Kompaktowa budowa  

 Maksymalne obciążenie 90 kg / 198 lbs  

 Łatwa, bezwysiłkowa regulacja położenia ekranu w pionie tylko przy użyciu lekkiego nacisku, bez 

wsparcia elektrycznego silnika  

 

 
  

BalanceBox® 400 jest perfekcyjnym rozwiązaniem do zmiany wysokości ekranu w pionie. 

Zaprojektowany tak, aby udźwignąć ekrany ważące maksymalnie 90 kg. Ma zwartą, kompaktową budowę, 

proste w formie stalowe elementy w całości ukryte za ekranem.  

  

Cechy i zalety 

Ergonomia Bezwysiłkowa regulacja wysokości ekranu w pionie 

Compact design Całość ukryta za ekranem, ramy ze stali nierdzewnej 

Bezpieczeństwo CE (ISO 60950) 

Obsługa manualna Bez silnika, bez prądu, bez kabli 

Niezawodność Testowany do 60.000 cykli 

Montaż Łatwy i bezpieczny montaż, na różnych powierzchniach < 30 minut 

Transport Kompaktowe opakowanie, relatywnie niski koszt transportu 
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Statyw do monitora interaktywnego 55"  

Balance BOX Tilt 400-70        9.075,00 zł. 

 Perfekcyjne rozwiązanie dla ekranów 55 cali  

 Przesunięcie ekranu w pionie do 400 mm (15.75") z opcją ustawienia w poziomie pod kątem 60°  

 Stabilność w każdej pozycji  

 Kompaktowa budowa  

 Maksymalne obciążenie 90 kg / 198 lbs  

 Łatwa, bezwysiłkowa regulacja położenia ekranu w pionie tylko przy użyciu lekkiego nacisku, bez 

wsparcia elektrycznego silnika  

 
  

 

BalanceBox® 400 jest perfekcyjnym rozwiązaniem do zmiany położenia ekranu w pionie i w poziomie. 

Zaprojektowany tak, aby udźwignąć ekrany ważące maksymalnie 90 kg. Ma zwartą, kompaktową budowę, 

proste w formie stalowe elementy w całości ukryte za ekranem. 

 

 

Cechy i zalety 

Ergonomia Bezwysiłkowa regulacja wysokości ekranu w pionie i w poziomie 

Compact design Całość ukryta za ekranem, ramy ze stali nierdzewnej 

Bezpieczeństwo CE (ISO 60950) 

Obsługa manualna Bez silnika, bez prądu, bez kabli 

Niezawodność Testowany do 60.000 cykli 

Montaż Łatwy i bezpieczny montaż, na różnych powierzchniach < 30 minut 

Transport Kompaktowe opakowanie, relatywnie niski koszt transportu 

 

 

 

 

 

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 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 17 z 29 

 

 

 

 
Stół multimedialny myBoard LED 65" 4K  

z Androidem + OPS i3-6100        19.360,00 zł. 

PROMOCJA! Kup monitor, otrzymasz aplikację Informer gratis. 

  

Aplikacja umożliwia utworzenie tablicy ogłoszeniowej, zawierającej informacje i komunikaty związane z 

życiem szkoły. Użytkownik zyskuje dzięki temu dodatkowe, informacyjne zastosowanie ekranu. Nasz 

szkolny monitor może stać się elektroniczną, interaktywną tablicą ogłoszeniową na czas wywiadówki i 

większych wydarzeń, np. konferencji. A na co dzień możemy używać tego zestawu do emisji szkolnego e-

biuletynu. 

Zapoczątkuj szkolny biuletyn multimedialny!  
  

 Monitor dotykowy 65 cali z wbudowanym komputerem OPS, programem interaktywnym eMarker, na 

regulowanym elektrycznie, mobilnym statywie kątowym. Możliwość ustawienia ekranu w pionie, 

poziomie i pod dowolnym kątem. 

 

Niezastąpione, komfortowe rozwiązanie podczas: 

 warsztatów, zajęć pozalekcyjnych 

 pracy zespołowej 

 burzy mózgów 

 jako nośnik informacji 

Stół multimedialny myBoard Business LED to innowacyjne multimedialne rozwiązanie dające 

niesamowite możliwości techniczne i spektakularne efekty podczas pracy w środowisku interaktywnym.  

  

Najnowsze rozwiązanie w palecie produktów myBoard - stół multimedialny myBoard to konsolidacja 

dotykowego monitora interaktywnego myBoard Business LED 65" z Androidem + OPS i3 i statywu 

elektrycznego, kątowego RVY-800. 

Zestawienie tych produktów pozwoliło na uzyskanie komfortowego, multimedialnego warsztatu 

interaktywnego do pracy i nauki. Sterowanie elektryczne umożliwia dogodne ustawienie stołu - od pozycji 

horyzontalnej, do pracy dla większej liczby osób, przez ustawienie monitora pod kątem aż po pozycję 

wertykalną, do pracy, prezentacji czy przekazu informacji. 
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Stół dotykowy myBoard został zaprojektowany z myślą o wykorzystywaniu interaktywnych sekwencji 

gestów dotykowych, obsłudze urządzenia do 20 punktów dotyku jednocześnie oraz o prostej, intuicyjnej 

pracy w środowisku interaktywnym myBoard. 

  

Zastosowane w systemach myBoard oprogramowanie interaktywne eMarker zapewnia szereg możliwości i 

rozwiązań ułatwiających pracę, naukę i prezentacje biznesowe.  

  

Powierzchnia blatu stołu wykonana jest z matowego, hartowanego szkła, co gwarantuje odpowiednią 

wytrzymałość a także odporność na uszkodzenia mechaniczne takie jak: zarysowania, uderzenia, 

nadmierny nacisk czy zalanie. Matowa powierzchnia zapewnia idealny odbiór obrazu co w zestawieniu z 

wysoką jakością wyświetlacza LED w rozdzielczości full HD skutkuje perfekcyjnym kontrastem i 

realistyczną paletą barw. 

  

Zastosowanie: 
 jako element wyposażenia VIP-roomu, biura, biura projektowego 

 niezbędny w sali konferencyjnej i szkoleniowej 

 niezastąpiony w szkole- na lekcjach, warsztatach, zajęciach pozalekcyjnych 

 na uczelni - rozwiązanie pomocne przy pracy grupowej 

 jako narzędzie marketingowe idealnie wpisujące się w wizję każdego skutecznego działu 

marketingu i PR 

 atrakcja na targach, eventach 

 w grupach szybkiego reagowania jak wojsko, straż, policja 

 jako nośnik informacji – czyli wszędzie tam gdzie informacja ma znaczenie 

Stół interaktywny myBoard zamieni każdą Twoją prezentację w nowoczesne, interaktywne wydarzenie. 

Zastosowanie technologii dotykowej 20TOUCH oraz funkcja multi-gesture to gwarancja sukcesu i 

spektakularności Twojego wystąpienia. Stosując stół myBoard w szkole - zachęcisz uczniów do 

aktywności, wzbudzisz nowe pokłady energii i kreatywności a nauka stanie się przyjemnością i pasją. 

  
Najważniejsze cechy:·  

 wbudowany system Android 5.0  

 funkcja 20 TOUCH - ze wsparciem aż 20 punktów dotyku  

 żywotność panelu LED 50 tys. godzin  

 powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową powłoką antyrefleksyjną  

 system audio 2 x 15W  

 rozdzielczość Full HD 1920 X 1080  

 rozwiązanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterowników  

 oprogramowanie interaktywne Marker 
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Doskonałe do pracy w szkole  
 trwałe- zastosowane hartowane szkło, odporne na zarysowania to gwarancja bezpieczeństwa  

 praktyczne- matowa, satynowa powierzchnia Anti Glare jest idealna do pisania i oglądania  

 łatwe w obsłudze dzięki funkcji Plug&Play, Drag&Drop  

wysoka rozdzielczość i kontrastowy obraz podnoszą jakość obrazu  

Wymiary zestawu - stół interaktywny 

 Minimalne położenie od podłoża - 109,5 cm 

 Maksymalne położenie od podłoża - 159,5 cm 

 Wymiary zestawu w pionie - prezetnacja 

 Minimalne położenie górnej krawędzi monitora od podłoża - 137 cm 

 Maksymalne położenie górnej krawędzi monitora od podłoża - 187 cm 

Specyfikacja monitora 

Panel LED 65" 

Kontrast 1100:1 

Jasność 500cd/m2 

Proporcje obrazu 16:9 

Głębia koloru 10 bit, 1,07 mld kolorów 

Obszar wyświetlania 1428,5x803,5mm 

Tryb wyświetlania 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran 

Rozdzielczość 4K 3840x2160 

Ekran szyba hartowana 4mm z powłoką Anti Glare 

Tryb dźwięku D/K; B/G; I; M 

Kąt widzenia 178° 

Żywotność panelu 50 000 h 

Rozmiar pixela 0,372 x 0,372 

Czas reakcji 8ms 

Przedział napięcia AC (100~240)V-50-60Hz 

Głośniki 2x15W 

Zużycie prądu max/tryb czuwania Max. 230W/ < 0,5W 

Plug&Play Tak 

Technologia dotyku IR 

Waga 68kg 

Wejścia 

HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV 

x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; 

Gniazdo Touch USB x1 

Wyjścia AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 20 z 29 

 

 

Wymiary 1545 x 926 x 78 mm 

  

  

Specyfikacja modułu dotyku 

Prędkość kursora 180 dot/s 

Obiekty odczytu Palec, wskaźnik lub inny nieprzezroczysty obiekt 

Punkty dotyku 32 punkty dotyku 

Dokładność pozycjonowania < 2 mm 

Rozdzielczość dotyku 4096*4096/16384*16384/32768*32768 

Ciągły czas reakcji < 8 ms 

Połączenie USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0 

Precyzja dotyku >=Φ3mm 

Ilość dotknięć Więcej niż 60,000,000 dla niektórych pozycji 

System OS Windows, Linux, Android, Mac 

  

Wbudowany Android:  

 Android 5.0 

 sklep Google Play;  

 6 punktów dotyku; 

 Dual Cortex A53 Chipset;  

 1.5 GHz;  

 2Gb RAM;  

 WiFi;  

 8 GB pamięci podręcznej;  

 Wsparcie dla przeglądarek HTML 5;  

 Wsparcie lokalne i online dla wysokich rozdzielczości video FullHD i 4K;  

 Wsparcie lokalne i online dla odtwarzania muzyki 

Dołączone akcesoria: 

 Uchwyt montażowy ścienny 65" 600x400  

 Pilot z bateriami  

 Pisaki (2 szt)  

 Magnetyczny uchwyt na pisaki  

 Przewód audio  

 Przewód HDMI  

 Przewód USB  

 Przewód VGA  

 Przewód zasilający  

 Otwory montażowe do instalacji kamery  

 Skrócona instrukcja obsługi  

Wbudowany komputer OPS i3-6100  

CPU Procesor 6 generacji i3-6100 3.7GHz 

Procesor Intel® H110 

Pamięć 4GB 1 x 204-pin DDR3 1600 SO-DIMM 

Dysk twardy 500 GB SATA HDD 

Inne 6x USB 3.0; 1x 100/1000 Mbps Ethernet; 1x HDMI; 1x VGA; 1x 

DisplayPort 1x MicIn; 1x LineOut; 1x WiFi 
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Aktywna Tablica: 

 

Opis Programu Aktywna Tablica – rządowy program rozwijania szkolnej 

infrastruktury  

 
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 2x20W 

 

Duet Black FULL HD STANDARD 90 PANORAMA    14.000,00 zł. 
•2x tablic interaktywn myBoard Black 90" Nano 

• 2x projektor Optoma EH200ST (Full HD) 

• 2x uchwyt ścienny do projektora myBoard BW120S 

• 2x okablowanie (230V, HDMI) 10 m 

• 2x soundbar 2x20W 
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Zestaw interaktywny Duet Silver LUX       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 

 

Duet Silver FULL HD STANDARD 90 PANORAMA    17.500,00 zł. 

• 2x tablica interaktywna myBoard Silver 90 Full HD 

• 2x głośniki myBoard sound AMP-32 

• 2x projektor Optoma EH200ST ( Full HD) 

• 2x uchwyt ścienny do projektora myBoard BW120S 

• 2x okablowanie (230V, HDMI) 10 m 
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Zestawy AVTEK: 
 

 
Zestaw Tablica 1 (3x Tablica Avtek TT-BOARD 80 +  

3x projektor  Vivitek DX881ST + uchwyt ścienny)    14.000,00 zł. 

W zestawie z: 

 3x Avtek TT-BOARD 80  

 3x Vivitek DX881ST  

 3x Avtek WallMount Next 1200  

Zestaw Tablica interaktywna 1 

 

3x tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 

3x projektor krótkoogniskowy Vivitek DX881ST 

+ uchwyt ścienny 

 

- zestawy do małych i średnich sal 

- krótkoogniskowy projektor w najpopularniejszym formacie 4:3 

- ekonomiczna tablica z aluminiową ramą i paskami skrótów 
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Zestaw Tablica 2  

(2x Avtek TT-BOARD 80 Pro + 2x Epson EB-670)    14.000,00 zł. 
 

Zestaw Tablica interaktywna 2 

 

2x tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 Pro 

2x projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-670 

+ uchwyt ścienny 

 

- zestawy do małych i średnich sal 

- niemal całkowita eliminacja cienia rzucanego przez osobę prowadzącą lekcje 

- ograniczenie ryzyka ekspozycji oczu na światło projektora 

- tablica z ceramiczną powierzchnią pozwalającą na korzystanie z tablicy jak z tradycyjnej tablicy 

suchościeralnej 

- dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy 

 
Zestaw Tablica 4 (Avtek TT-BOARD 100 Pro + TT-BOARD 80 Pro +  

Vivitek D757WT + Epson EB-670)       14.000,00 zł. 
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Zestaw Tablica interaktywna 4 

 

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 100 Pro 

Projektor ultrakrótkoogniskowy Vivitek D757WT 

Tablica interaktywna 80 Pro 

Projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-670 

+ uchwyt ścienny WM-3 do modeli D757/D756/DH758/DH759 

 

- zestaw panoramiczny do dużej sali i zestaw do małej/ średniej sali 

- niemal całkowita eliminacja cienia rzucanego przez osobę prowadzącą lekcje 

- ograniczenie ryzyka ekspozycji oczu na światło projektora 

- tablica z ceramiczną powierzchnią pozwalającą na korzystanie z tablicy jak z tradycyjnej tablicy 

suchościeralnej 

- dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy 

 
Zestaw Tablica 6 (4x Avtek TT-BOARD 80 + 4x Vivitek DX881ST  

+ 4x WM 1200 Next)         17.500,00 zł. 

W zestawie z: 

 4x Avtek TT-BOARD 80  

 4x Vivitek DX881ST  

 4x Avtek WallMount Next 1200  

Zestaw Tablica interaktywna 6 

4x tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 

4x projektor krótkoogniskowy Vivitek DX881ST 

+ uchwyt ścienny 

 

- zestawy do małych i średnich sal 

- krótkoogniskowy projektor w najpopularniejszym formacie 4:3 

- ekonomiczna tablica z  aluminiową ramą i paskami skrótów 

 
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   
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Zestaw Tablica 7 (3x Avtek TT-BOARD 80 + 3x Epson EB-670)  17.500,00 zł. 

 

W zestawie z: 

 3x Avtek TT-BOARD 80  

 3x Epson EB-670  

Zestaw Tablica interaktywna 7 

3x tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 

4x projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-670 

+ uchwyt ścienny 

 

- zestawy do małych i średnich sal 

- niemal całkowita eliminacja cienia rzucanego przez osobę prowadzącą lekcje 

- ograniczenie ryzyka ekspozycji oczu na światło projektora 

- ekonomiczna tablica z aluminiową ramą i paskami skrótów 
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Zestawy QOMO: 

 
Zestaw Tablica 3 (2x Qomo QWB379BW + 2x Epson EB-670)  14.000,00 zł. 
 
W zestawie z: 

 2x Qomo QWB379BW  

 2x Epson EB-670  

Zestaw Tablica interaktywna 3 

2x tablica interaktywna Qomo QWB379BW 

2x projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-670 

+ uchwyt ścienny 

 

- zestawy do małych i średnich sal 

- niemal całkowita eliminacja cienia rzucanego przez osobę prowadzącą lekcje 

- ograniczenie ryzyka ekspozycji oczu na światło projektora 

- uniwersalna tablica renomowanej marki Qomo  
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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 15 marca 2018 r.           

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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