OFERTA
WIZUALIZERY

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

WIZUALIZERY
WIZUALIZERY Lumens:
Wizualizery typu „Gesia szyja”- przenośne:

- AVer F17-8M
1.999,00.zł
Wizualizer AVer F17-8M
Urządzenie charakteryzuje wysokiej jakości matryca CMOS 8 megapikseli
, dzięki której można wyświetlać obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD (1080p).
Urządzenie wyposażone jest w aż 27-krotny zoom całkowity na który składa się 16-krotny zoom cyfrowy,
oraz 1,7-krotny AVerZoom (ekwiwalent zoomu optycznego). F17-8M to również oświetlenie zewnętrzne
typu LED, Auto Focus oraz wbudowany mikrofon.
Urządzenie wyróżnia możliwość zapisu obrazu na karcie SDHC (nawet do 32 GB), a także w przypadku
zdjęć również na wbudowanej pamięci. Wizualizer wyposażony jest w port wejścia oraz wyjścia VGA oraz
2 porty HDMI (wejście i wyjście).
Wizualizer wyposażono również w różnorodne funkcje edycji obrazu, m.in.: obrót obrazu, tryb czarnobiały, negatyw, odbicie lustrzane, stopklatka, reflektor, podział obrazu oraz wiele innych dostępnych
zarówno z poziomu wizualizera, jak i dostarczanego pakietu oprogramowania.
Obszar skanowania jest nieco większy niż format A3 (580 x 326 mm).
Gwarancja: 5 lat
Co oferuje pakiet oprogramowania AVer A+ Suite?
 nanoszenie notatek na wyświetlany obraz oraz eksport w postaci zdjęcia lub pliku wideo
 zaawansowane możliwości porównywania obrazów - picture-in-picture oraz side-by-side,
 wtyczki do Power Pointoraz Word - dzięki którym można wstawić do prezentacji obraz
rejestrowany przez wizualizer lub szybko zeskanować treść książki do dokumentu.
Dane techniczne
Producent
AVer
Sensor (przetwornik)
1/3.2 CMOS
Ilość pikseli (efektywna)
8 Mpix
Rozdzielczość (efektywna) Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix
Częstotliwość odświeżania 30 FPS
Zoom cyfrowy
16 x
Obszar skanowania
580 x 326 mm
Fokus
Automatyczny/ręczny
Wbudowana pamięć
80 zdjęć
Zapis na karcie pamięci (typ) karta SDHC
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Oświetlenie zewnętrzne
Typ oświetlenia
Wyjścia video
Wejścia wideo
Porty komunikacyjne
Waga
Wymiary max.
Wymiary min.
Zasilanie

Akcesoria w zestawie

Typ głowicy

Funkcje

port USB - np. pendrive
1x
LED
HDMI
RGB (VGA)
HDMI
RGB (VGA)
USB
2.5 kg
200 x 525 x 380 mm
230 x 73 x 305 mm
Zasilacz 100 - 240V 50/60Hz AC 5V 2A DC
instrukcja obsługi
kabel zasilający
oprogramowanie
pilot
przewód Mini USB
przewód VGA
Gęsia szyja
Automatyczny balans bieli
Zoom cyfrowy
Obracanie obrazu
Negatyw/Pozytyw
Picture-in-Picture
Dzielenie ekranu (PBP)
Wbudowany mikrofon
Timer prezentacji

- AVer F50-8M

Ceny z VAT

2.799,00.zł

Matryca 8 Mpx
Full HD (1.920 x 1.080)
Odświeżanie max. 60 FPS
Zoom optyczny: 10x
Wbudowany port USB oraz slot kart SD/HC

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
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Ceny z VAT
Waga 2,8 kg
Gwarancja 5 lat
Wizualizer AVer F50-8M to kontynuacja zaawansowanych modeli z serii AVer F5x wyposażonych w
zoom optyczny.
Urządzenie charakteryzuje wysokiej jakości matryca CMOS 8 megapikseli, dzięki której można
wyświetlać obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD (1080p).
Urządzenie wyposażone jest w aż 20-krotny zoom całkowity na który składa się 10-krotny zoom optyczny,
16-krotny zoom cyfrowy oraz 1,25-krotny AVerZoom (ekwiwalent zoomu optycznego). F50HD-8M to
również oświetlenie zewnętrzne typu LED, Auto Focus oraz wbudowany mikrofon.
Urządzenie wyróżnia możliwość nanoszenia notatek bezpośrednio na obraz (wystarczy podłączyć myszkę
do portu USB wbudowanego w wizualizer), zapisu obrazu na karcie SDHC (nawet do 32 GB), nośniku
USB (np. pendrive), a także w przypadku zdjęć również na wbudowanej pamięci. Wizualizer wyposażony
jest w port wejścia oraz wyjścia VGA oraz w 2 porty HDMI (wejście i wyjście).
Wizualizer wyposażono również w różnorodne funkcje edycji obrazu, m.in.: obrót obrazu, tryb czarnobiały, negatyw, odbicie lustrzane, stopklatka, reflektor, podział obrazu oraz wiele innych dostępnych
zarówno z poziomu wizualizera, jak i dostarczanego pakietu oprogramowania.
Obszar skanowania wiekszy od formatu A4 (437 x 246 mm).
Co oferuje pakiet oprogramowania AVer A+ Suite?
nanoszenie notatek na wyświetlany obraz oraz eksport w postaci zdjęcia lub pliku wideo
zaawansowane możliwości porównywania obrazów - picture-in-picture oraz side-by-side
OCR oraz text-to-speech- możliwość skanowania np. tekstu książki i przekształcania treści na format
edytowalny
wtyczki do Power Pointoraz Word- dzięki którym można wstawić do prezentacji obraz rejestrowany przez
wizualizer lub szybko zeskanować treść książki do dokumentu

Dane techniczne
Producent
AVer
Zoom matrycowy (Aver Zoom/Pixel Zoom) 204 x
Sensor (przetwornik)
1/3.2 CMOS
Ilość pikseli (efektywna)
8 Mpix
Rozdzielczość (efektywna)
Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix
Częstotliwość odświeżania
60 FPS
Zoom optyczny
10 x
Zoom cyfrowy
16 x
Obszar skanowania
437 x 246 mm
Fokus
Automatyczny/ręczny
Wbudowana pamięć
80 zdjęć
karta SDHC
Zapis na karcie pamięci (typ)
port USB - np. pendrive
Pilot zdalnego sterowania
tak
Oświetlenie zewnętrzne
1x
Typ oświetlenia
LED
HDMI
Wyjścia video
VGA (D-Sub15)
Composite (RCA)
HDMI
Wejścia wideo
VGA (D-Sub15)
RS232
Porty komunikacyjne
Mini USB
USB
Waga
2.8 kg
Wymiary max.
545 x 200 x 385 mm
Wymiary min.
77 x 250 x 305 mm
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Pobór mocy (max)
Zasilanie

12 W
Zewnętrzny
zasilacz
przewód VGA
pilot
instrukcja obsługi
oprogramowanie
przewód composite/RS232
przewód Mini USB
podświetlarka
przystawka do mikroskopu
5 lat
Gęsia szyja
mini jack 3.5 mm
mini jack 3.5 mm
Negatyw/Pozytyw
Stop klatka
Tryb Foto/Tekst
Obracanie obrazu
Dzielenie ekranu (PBP)
Zabezpieczenie hasłem
Automatyczny balans bieli
Automatyczna regulacja przesłony
Kensington Lock
Nanoszenie notatek bez komputera
Pokaz slajdów
Wbudowany mikrofon
AVerZoom 1.25x
Zoom cyfrowy
Picture-in-Picture
Timer prezentacji

Akcesoria w zestawie

Akcesoria opcjonalne
Gwarancja
Typ głowicy
Wejścia audio
Wyjścia audio

Funkcje

- AVer M15W

Ceny z VAT

2.599,00.zł

Matryca 13 Mpx
Rozdzielczość 4K
Odświeżanie max. 60 FPS
Zoom całkowity: 23x

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
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Ceny z VAT
Waga 0,68 kg
Obszar zapisu: A3 (426 mm x 313 mm)
Gwarancja 3 lata.
Urządzenie charakteryzuje wysokiej jakości matryca CMOS 13 megapikseli, dzięki której można
wyświetlać obraz w najwyższym standardzie rozdzielczości 4K Ultra HD.
Wizualizer wyposażony jest w 23-krotny zoom cyfrowy, oświetlenie zewnętrzne typu LED, Auto Focus
oraz wbudowany mikrofon.
Urządzenie wyposażono również w różnorodne funkcje edycji obrazu, m.in.: obrót obrazu, tryb czarnobiały, negatyw, odbicie lustrzane, stopklatka, reflektor, podział obrazu oraz wiele innych dostępnych
zarówno z poziomu wizualizera, jak i dostarczanego pakietu oprogramowania.
Składane ramię dla wygody użytkowania
Elastyczne i regulowane ramię umozliwia prezentowanie dokumentów w formacie A3 i wiekszych.
Pokazanie obiektu eksperymentu lub żywego obrazu staje się dużo prostsze.
Bezprzewodowe połączenie
M15W to nowoczesny, w pełni bezprzewodowy wizualizer, który do przesyłania obrazu nie wymaga
żadnych kabli, przystawek bezprzewodowych czy dodatkowych modułów podpinanych do portu USB
komputera. Dodatkowo kompaktowa i lekka konstrukcja pozwala na swobodne korzystanie z urządzenia.
Oprogramowanie AverTouch
AverTouch to najnowsze i najbardziej wydajne oprogramowanie. Wystarczy jedno dotknięcie aby połaczyć
M15W z bezprzewodowym urządzeniem i rozpocząć udostępnianie treści.

Dane techniczne
Producent
AVer
Zoom matrycowy (Aver Zoom/Pixel Zoom) 23 x
Sensor (przetwornik)
1/3.06 CMOS
Ilość pikseli (efektywna)
13 Mpix
Rozdzielczość (efektywna)
4K (3840 x 2160) Mpix
Częstotliwość odświeżania
60 FPS
Fokus
Automatyczny/ręczny
Pilot zdalnego sterowania
tak
Oświetlenie zewnętrzne
1x
Typ oświetlenia
LED
Wyjścia video
HDMI
Mini USB
Porty komunikacyjne
USB 2.0
Wyjście zasilania
Waga
0.68 kg
Wymiary max.
518 x 84 x 351 mm
Wymiary min.
218 x 84 x 42 mm
Zasilanie
Zasilacz 100 - 240V 50/60Hz AC 5V 2A DC
instrukcja obsługi
Akcesoria w zestawie
zasilacz
przewód Mini USB
Typ głowicy
Składane ramię
Automatyczna regulacja przesłony
Automatyczny balans bieli
Dzielenie ekranu (PBP)
Kensington Lock
Funkcje
Negatyw/Pozytyw
Obracanie obrazu
Stop klatka
Transmisja obrazu przez WiFi
Wbudowany mikrofon
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Ceny z VAT

- AVer M5
860,00 zł
Aver M5
Matryca 8 Mpx
Odświeżanie max. 60 FPS
Zoom cyfrowy: 16x
Waga 0,78 kg
Obszar zapisu: A3 (426 mm x 313 mm)
Gwarancja 1 rok.
M5 to wizualizer USB idealnie nadajacy się do zdalnego nauczanie lub zajęć hybrydowych.
Urządzenie zostało wyposażone w wysokiej jakości matrycę CMOS 8 Mpix, dzięki której można
wyświetlać obraz w bardzo dobrej jakości co w znacznym stopniu pomaga prawadzić nauczycielom
efektywne zajęcia.
Obszar skalowania większy niż A3 (420 x 315 mm) oraz elastyczne i regulowane ramię sprawie, że
pokazanie obiektu eksperymentu lub żywego obrazu staje się dużo prostsze
Wizualizer wyposażony jest w 16-krotny zoom cyfrowy, oświetlenie zewnętrzne typu LED, Auto
Focus oraz wbudowany mikrofon.
Urządzenie wyposażono również w różnorodne funkcje edycji obrazu, m.in.: obrót obrazu, tryb czarnobiały, negatyw, odbicie lustrzane, stopklatka, reflektor, podział obrazu oraz wiele innych dostępnych
zarówno z poziomu wizualizera, jak i dostarczanego pakietu oprogramowania.
Producent
AVer
Zoom matrycowy (Aver Zoom/Pixel Zoom) 23 x
Sensor (przetwornik)
1/3.06 CMOS
Ilość pikseli (efektywna)
13 Mpix
Rozdzielczość (efektywna)
4K (3840 x 2160) Mpix
Częstotliwość odświeżania
60 FPS
Fokus
Automatyczny/ręczny
Pilot zdalnego sterowania
tak
Oświetlenie zewnętrzne
1x
Typ oświetlenia
LED
Wyjścia video
HDMI
Mini USB
Porty komunikacyjne
USB 2.0
Wyjście zasilania
Waga
0.68 kg
Wymiary max.
518 x 84 x 351 mm
Wymiary min.
218 x 84 x 42 mm
Zasilanie
Zasilacz 100 - 240V 50/60Hz AC 5V 2A DC
instrukcja obsługi
Akcesoria w zestawie
zasilacz
przewód Mini USB
Typ głowicy
Składane ramię
Automatyczna regulacja przesłony
Funkcje
Automatyczny balans bieli
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Dzielenie ekranu (PBP)
Kensington Lock
Negatyw/Pozytyw
Obracanie obrazu
Stop klatka
Transmisja obrazu przez WiFi
Wbudowany mikrofon

- AVer U50

Ceny z VAT

889,99 zł

Wizualizer U50
Nowa propozycja od specjalizującej się w wizualizerach firmy AVer. Oprócz
konkurencyjnej ceny AVer U50 oferuje bardzo dobre parametry, m.in: wsparcie
rozdzielczości Full HD, 8-krotny zoom cyfrowy czy Auto Focus.
Wizualizer AVerVision U50 charakteryzuje się wyjątkową mobilnością oraz wygodą użytkowania, a to
między innymi dzięki możliwości zasilania bezpośrednio z portu USB. Częstotliwość odświeżania 30
klatek na sekundę, matryca 5 megapikseli, rozdzielczość Full HD 1080p oraz wbudowany mikrofon czynią
wizualizer U50 doskonale sprawdzającym się urządzeniem, także podczas rozmów wideo. Łatwa
integracja U50 z tablicą interaktywną dzięki AVerVision Flash lub za pomocą wtyczki A+ dla programu
PowerPoint umożliwia przetwarzanie wysokiej jakości zdjęć, nagrywanie filmów wideo oraz plików audio.
Produkt dostarczany od 2019 roku posiada tylko jeden port USB. Wcześniejsza wersja urządzenia
posiadała 3 porty USB i port mini-JACK.
Aver U50 charakteryzuje się dużym obszarem obrazowania wiekszym od formatu A3 (483 x 362 mm).
Dodatkowym atutem jest wbudowana lampa LED, która pozwala na używanie wizualizera nawet w
niesprzyjających warunkach oświetleniowych.
Gwarancja: 2 lata.

Dane techniczne
Producent
AVer
Sensor (przetwornik)
1/3.2 CMOS
Ilość pikseli (efektywna) 8 Mpix
Rozdzielczość (efektywna) Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix
Częstotliwość odświeżania 60 FPS
Zoom cyfrowy
16 x
Obszar skanowania
420 x 315 mm
Fokus
Automatyczny/ręczny
Oświetlenie zewnętrzne
1x
Typ oświetlenia
LED
Waga
0.78 kg
Wymiary max.
108.6 x 370.0 x 313.4 mm
Wymiary min.
108.6 x 323.6 x 115.9 mm
Akcesoria opcjonalne
torba
Typ głowicy
Składane ramię
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Funkcje

Obracanie obrazu
Picture-by-Picture
Timer prezentacji

- AVer U70

Ceny z VAT

1.399,00 zł

Wizualizer Aver U70+
Nowa propozycja od specjalizującej się w wizualizerach firmy AVer. Oprócz
konkurencyjnej ceny, AVer U70+ oferuje bardzo dobre parametry, m.in: wsparcie
rozdzielczości 4K, 16-krotny zoom cyfrowy czy Auto Focus.
Wizualizer AVerVision U70+ charakteryzuje się wyjątkową mobilnością oraz wygodą użytkowania, a to
między innymi dzięki możliwości zasilania bezpośrednio z portu USB. Częstotliwość odświeżania aż 60
klatek na sekundę, matryca 13 megapikseli, rozdzielczość 4K (3840 x 2160) oraz wbudowany mikrofon
czynią wizualizer U70+ doskonale sprawdzającym się urządzeniem, także podczas rozmów wideo. Łatwa
integracja U70+ z tablicą interaktywną dzięki AVerVision Flash lub za pomocą wtyczki A+ dla programu
PowerPoint umożliwia przetwarzanie wysokiej jakości zdjęć, nagrywanie filmów wideo oraz plików audio.
Aver U70+ charakteryzuje się dużym obszarem obrazowania większym od formatu A3 (545 x 305 mm).
Łączność z innymi urzadzeniami zapewnia port USB.
Dodatkowym atutem jest wbudowana lampa LED, która pozwala na używanie wizualizera nawet w
niesprzyjających warunkach oświetleniowych.
Gwarancja: 2 lata.
Urządzenie współpracuje z systemami operacyjnymi:
Windows:
7 (32/64-bit)
8 (32/64-bit)
10 (32/64-bit)
Mac OS X v10.10 Yosemite, Mac OS X v10.11 El Capitan
Dane techniczne
Producent
AVer
Sensor (przetwornik)
1/3.06 CMOS
Ilość pikseli (efektywna) 13 Mpix
Rozdzielczość (efektywna) 4K (3840 x 2160) Mpix
Częstotliwość odświeżania 60 FPS
Zoom cyfrowy
16 x
Obszar skanowania
530 x 396 mm
Fokus
Automatyczny/ręczny
Oświetlenie zewnętrzne
1x
Typ oświetlenia
LED
Porty komunikacyjne
USB (A)
Waga
1.7 kg
Wymiary max.
233 x 312 x 468 mm
Wymiary min.
242 x 188 x 44 mm
Zasilanie
USB
instrukcja obsługi
Akcesoria w zestawie
przewód USB
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Typ głowicy
Funkcje

Gęsia szyja
Automatyczna regulacja przesłony
Automatyczny balans bieli
Obracanie obrazu

- Lumens DC-F80

Ceny z VAT

1.380,00 zł

DC-F80
to przenośny wizualizeridealny dla nauczycieli często zmieniających sale lekcyjne.
Urządzenie charakteryzuje wysokiej jakości matryca CMOS 13 megapikseli,
dzięki której można wyświetlać obraz w wysokim standardzie rozdzielczości 4K.
Urządzenie wyposażone jest w aż 30-krotny zoom całkowityco pozwala uzyskać bardzo precyzyjne i
wyraźne zbliżenia. DC-F80 posiada również oświetlenie zewnętrzne typu LED, Auto Focus
orazwbudowany mikrofon.
Cechy szczególne:
Intuicyjna i łatwa obsługa
Funkcjonalny design
Szybki Auto Focus
Plug and Play - współpraca z komputerem nie wymaga sterowników
Wysokiej klasy przetwornik CMOS
Szybkie odświeżanie 60 FPS
Współpraca z PC - wbudowany port USB umożliwia podłączenie urządzenia do dowolnego komputera.
Pozwala sterować pracą wizualizera z poziomu PC oraz zapisywać obrazy bezpośrednio na dysku
Wbudowane oświetlenie LED
Zasilanie z portu USB - brak dodatkowych, zewnętrznych zasilaczy i zbędnych przewodów
Wysoka rozdzielczość 4K
Przyciski z najważniejszymi funkcjami na wizualizerze

Dane techniczne
Producent
Sensor (przetwornik)
Ilość pikseli (efektywna)
Rozdzielczość (efektywna)
Częstotliwość odświeżania
Obszar skanowania
Fokus
Oświetlenie zewnętrzne
Typ oświetlenia
Wyjścia video
Porty komunikacyjne
Waga
Wymiary max.
Wymiary min.
Zasilanie

Lumens
1/3 CMOS
13 Mpix
4K (3840 x 2160) Mpix
60 FPS
420 x 315 mm
Automatyczny/ręczny
1x
LED
HDMI
USB
1.2 kg
306 x 140 x 373 mm) mm
137 x 140 x 270 mm
USB
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Akcesoria w zestawie
Gwarancja
Typ głowicy

Funkcje

instrukcja obsługi
przewód USB
5 lat
Składane ramię
Automatyczny balans bieli
Kensington Lock
Obracanie obrazu
Stop klatka
Wbudowany mikrofon

- Lumens DC172

Ceny z VAT

2.459,00 zł

Lumens DC172 to następca cieszącego się dużą popularnością modelu DC170.
Podobnie jak swój poprzednik, nowy Lumens stanowi lekkie i kompaktowe rozwiązanie,
idealne dla nauczycieli często zmieniających sale lekcyjne i oczekujących od wizualizera
większych możliwości.
Najważniejsze parametry:
Funkcjonalny design
Intuicyjna i łatwa obsługa
Pilot zdalnego sterowania
Dowolny kąt ustawienia kamery i lampy - głowica na gęsiej szyi zapewnia podgląd obiektów 3D i
dokumentów pod każdym kątem i z każdej wysokości
Szybki Auto Focus
Współpraca z mikroskopem
Wysokiej klasy przetwornik CMOS (13 Mpix)
Szybkie odświeżanie 60 FPS(dla Full HD)
Współpraca z PC - wbudowany port USB umożliwia podłączenie urządzenia do dowolnego komputera.
Pozwala sterować pracą wizualizera z poziomu PC oraz zapisywać obrazy bezpośrednio na dysku
Wbudowana pamięć pozwala zapisać do 100 zdjęć
Wbudowane oświetlenie LED - lampka umieszczona na gęsiej szyi pozwala ustawić ją pod dowolnym
kątem i wyeliminować cień, rzucany podczas stosowania oświetlenia zewnętrznego
obszar skanowania:420mm x 316mm
Dane techniczne
Producent
Lumens
Sensor (przetwornik)
1/3 CMOS
Ilość pikseli (efektywna)
13 Mpix
Rozdzielczość (efektywna) 4K (3840 x 2160) Mpix
Częstotliwość odświeżania 60 FPS
Zoom cyfrowy
30 x
Fokus
Automatyczny/ręczny
Zapis na karcie pamięci (typ) port USB - np. pendrive
Oświetlenie zewnętrzne
1x
Typ oświetlenia
LED
Wyjścia video
HDMI
HDMI
Wejścia wideo
USB (C)
Porty komunikacyjne
USB
Waga
1.3 kg
Wymiary max.
350 x 106 x 380 mm
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Wymiary min.
Zasilanie

236 x 106 x 280 mm
Zasilacz 100 - 240V 50/60Hz AC 5V 2A DC
instrukcja obsługi
kabel zasilający
przewód USB
przystawka do mikroskopu
zasilacz
Gęsia szyja
Automatyczna regulacja przesłony
Automatyczny balans bieli
Kensington Lock
Obracanie obrazu
Pokaz slajdów
Stop klatka
Tryb Foto/Tekst
Wbudowany mikrofon

Akcesoria w zestawie

Typ głowicy

Funkcje

- Lumens DC193

Ceny z VAT

2.649,00 zł

Wizualizer DC193 tonowy model marki Lumens, będący następcą popularnego
DC192 i podobnie jak poprzednik reprezentuje najwyższej klasy przenośne
wizualizery z głowicą na gęsiej szyi, dodatkowo wprowadzając szereg ulepszeń
względem starszego modelu.Urządzenie charakteryzuje wysokiej jakości matryca
CMOS 3 Mpix, dzięki której można wyświetlać obraz w rozdzielczości Full HD 1.920 x 1.080 w płynnych
30-klatkach na sekundę.
Urządzenie wyposażono w 20-krotny zoom optyczny oraz 12-krotny zoom cyfrowy. DC193 to również
podwójne oświetlenie LED na głowicy oraz na osobnym wysięgniku co pozwala lepiej dostosować kąt
padania światła. Natomiast tryb makro pozwala na uzyskanie idealnego obrazu już z odległości 2 cm.
Umożliwia to na idealne przedstawienie nawet najmniejszych szczegółów.
Dzięki wbudowanemu portowi USB mamy możliwość zapisu zrobionych zdjęć bezpośrednio na
zewnętrznej pamięcinp. pendrive o pojemności do 32 GB. W przypadku gdy nie będziemy mieli pod ręką
pamięci USB możemy skorzystać z wbudowanej pamięci na240 obrazów.
Kolejna zaletą portu USB jest możliwość nanoszenia notatek na obraz bez konieczności korzystania z
komputera! Wystarczy podłączyć mysz przez port USB do wizualizera, aby skorzystać z trybu nanoszenia
notatek.
DC193 charakteryzuje również bogactwo dostępnych portów: wyjście audio, C-Video połączone z RS-232,
wejście i wyjście VGA oraz wejście i wyjście HDMI.
Obszar skanowania: 420 x 318 mm

Dane techniczne
Producent
Sensor (przetwornik)
Ilość pikseli (efektywna)
Rozdzielczość (efektywna)
Częstotliwość odświeżania

Lumens
1/3 CMOS
3.25 Mpix
1080p Mpix
SXGA(1280x960) Mpix
WXGA Mpix
XGA Mpix
30 FPS
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Zoom optyczny
20 x
Zoom cyfrowy
12 x
Zapis na karcie pamięci (typ) port USB - np. pendrive
Pilot zdalnego sterowania
tak
Oświetlenie zewnętrzne
1x
Typ oświetlenia
LED
HDMI
Wyjścia video
VGA (D-Sub15)
HDMI
Wejścia wideo
VGA (D-Sub15)
Porty komunikacyjne
USB
Waga
1.9 kg
Wymiary max.
420 x 140 x 423 mm
Wymiary min.
230 x 140 x 310 mm
Zasilanie
Wbudowany
instrukcja obsługi
kabel zasilający
pilot
Akcesoria w zestawie
przewód USB
przewód VGA
przystawka do mikroskopu

Ceny z VAT

- Qomo QPC22
799,00 zł
Qomo QPC22
Matryca 8 Mpx
Rozdzielczość FullHD
Max. częstotliwość odświeżania 30 FPS
Zoom cyfrowy: 25X
Waga: 0,5 kg
Obszar zapisu: A4
Qomo QPC22 to połączenie wysokiej jakości z konkurencyjną ceną.
Model ten posiada matryce CMOS 8 megapixeli, dzięki której można wyświetlić obraz w wysokiej
rozdzielczości Full HD (1080p).
Wizualizer Qomo ma wbudowane oświetlenie typu LED, co pozwoli uzyskać dobrą jakoś obrazu nawet w
trudnych warunkach oświetleniowych.
Dodatkowo mikrofon wbudowany w wizualizer pozwoli przekazywać i nagrywać materiał razem z
dźwiękiem.
Urządzenie to jest idealnym rozwiązaniem do przekazywania konkretnego obrazu większej grupie osób ale
i nagrywania filmów z poziomu komputera, co daje możliwość korzystania z materiałów w przyszłości.
Dzięki technologii Plug&Play nie trzeba dysponować żadną techniczną wiedzą- wystarczy podłączyć
urządzenie do komputera przez USB.
QPC22 to proste urządzenie zapewniające wysoki komfort pracy.
Dane techniczne
Producent
Sensor (przetwornik)

Qomo
CMOS
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Ilość pikseli (efektywna) 8 Mpix
Rozdzielczość (efektywna) Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix
Częstotliwość odświeżania 30 FPS
Zoom cyfrowy
25 x
Oświetlenie zewnętrzne
1x
Typ oświetlenia
LED
Wejścia wideo
USB (C)
Waga
0.5 kg
Wymiary max.
130 x 250 x 175 mm
Zasilanie
USB
podstawa wizualizera
Akcesoria w zestawie
przewód USB
Typ głowicy
Składane ramię

Ceny z VAT

- Qomo QPC55
1.879,00 zł
Qomo QPC55W
Matryca: 8 Mpx
Rozdzielczość: Full HD
Max. częstotliwość odświeżania: 30 FPS
Zoom cyfrowy: 16X
Waga: 0,58 kg
Obszar zapisu: A4
Gwarancja: 2 lata
Qomo QPC55W to wizualizer umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie obrazu.
Model ten posiada matryce CMOS 8 megapixeli, dzięki której można wyświetlić obraz w wysokiej
rozdzielczości Full HD (1080p). Płynne strumieniowanie wideo w trybie 30 klatek na sekundę pozwala
uzyskać wyjątkowo wyrazisty obraz bez efektów rozmycia.
Wbudowane oświetlenie typu LED, pozwala na podświetlenie słabo widocznych obiektów.
Dodatkowo mikrofon wbudowany w wizualizer pozwoli przekazywać i nagrywać materiał razem z
dźwiękiem.
Charakterystyczna cechą tego modelu jest możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu oraz dźwięku
(5 GHz Wi-fi).
Dzięki technologii Plug&Play nie trzeba dysponować żadną techniczną wiedzą- wystarczy podłączyć
urządzenie do komputera przez USB.
Dane techniczne
Producent
Qomo
Sensor (przetwornik)
CMOS
Ilość pikseli (efektywna) 8 Mpix
Rozdzielczość (efektywna) Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix
Częstotliwość odświeżania 30 FPS
Zoom cyfrowy
16 x
Obszar skanowania
420 x 297 mm
Oświetlenie zewnętrzne
1x
Typ oświetlenia
LED
Porty komunikacyjne
USB
Waga
0.56 kg
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Wymiary max.
Zasilanie
Akcesoria w zestawie
Gwarancja
Typ głowicy

130 x 250 x 175 mm mm
USB
podstawa wizualizera
przewód USB
2 lata
Składane ramię

- Qomo QPC80 H2

Ceny z VAT

2.499,00 zł

QPC80 H2
Matryca 5 Mpx
Full HD (1.920 x 1.080)
Odświeżanie max. 30 FPS
Zoom optyczny: 6x
Zoom cyfrowy: 10x
Wbudowany slot kart SD
Waga 1,67 kg
Gwarancja 2 lata
QPC80 H2 to wizualizer marki Qomo wyposażony w zoom optyczny.
Urządzenie zostało wyposażone w matryce CMOS 5 megapikseli, co pozwala wyświetlić obraz w
rozdzielczościFull HD (1080p). Częstotliwość odświeżania 30 fps zapewni wyrazisty obraz bez efektu
rozmycia.
Model posiada 6- krotny zoom optyczny oraz 10- krotny zoom cyfrowy co zapewnia doskonałą
widoczność przybliżanych obiektów.
Wizualizer wyposażony został również w oświetlenie zewnętrzne typu LED, Auto Focus orazwbudowany
mikrofon.
Wizualizer wyposażono również w różnorodne funkcje edycji obrazu, m.in.: obrót obrazu, tryb czarnobiały, negatyw, odbicie lustrzane, stopklatka, reflektor, podział obrazu.
Obszar skanowania 420 x 297 mm.

Dane techniczne
Producent
Qomo
Sensor (przetwornik)
1/3 CMOS
Ilość pikseli (efektywna) 5 Mpix
Rozdzielczość (efektywna) Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix
Częstotliwość odświeżania 30 FPS
Zoom optyczny
6x
Zoom cyfrowy
10 x
Obszar skanowania
420 x 297 mm
Fokus
Automatyczny
Oświetlenie zewnętrzne
1x
Typ oświetlenia
LED
HDMI
Wyjścia video
VGA (D-Sub15)
HDMI
Wejścia wideo
VGA (D-Sub15)
Porty komunikacyjne
RS232
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Waga
Wymiary max.
Zasilanie

Akcesoria w zestawie

Gwarancja
Typ głowicy

USB (b)
2.6 kg
199.8 x 158.7 x 330 mm
Zasilacz 100 - 240V 50/60Hz AC 5V 2A DC
kabel zasilający
pilot
przewód USB
przewód VGA
zasilacz
2 lata
Gęsia szyja

Ceny z VAT

- Wizualizer Epson ELPDC13
2.409,00 zł
Ten łatwy w użyciu wizualizer wyposażony został w szereg funkcji przydatnych
podczas lekcji, co sprawia, że doskonale nadaje się do użytku w połączeniu
z projektorem edukacyjnym firmy Epson.
Najwyższa jakość obrazów
Funkcje zaawansowane
 16-krotny zoom cyfrowy
Dzięki wizualizerowi umożliwiającemu wyświetlanie obrazów i obiektów w jakości Full HD na dużym
ekranie, można wzbogacić zajęcia lekcyjne. Wykorzystując inteligentne funkcje, w które wyposażono
kamerę, nauczyciele stworzą dynamiczne środowisko pracy i zachęcą uczniów do nauki. Urządzenie jest
wyjątkowo lekkie i poręczne, dzięki czemu z łatwością można je przenosić z jednej sali do drugiej.
Wyświetlanie w jakości Full HD
Wyświetlaj obrazy i obiekty 3D w jakości Full HD, aby wszyscy uczniowie mogli zobaczyć nawet
najdrobniejsze szczegóły. Obszar rejestrowania w formacie A3 umożliwia wyświetlanie dwóch pełnych
stron z podręcznika równocześnie. Płynne strumieniowanie wideo w trybie 30 klatek na sekundę pozwala
uzyskać wyjątkowo wyrazisty obraz bez efektów rozmycia. 16-krotny zoom cyfrowy i wbudowana lampa
LED sprawią, że nawet najdrobniejsze szczegóły będą dobrze widoczne. Urządzenie umożliwia
wyświetlanie bardzo małych obiektów na dużym ekranie dzięki możliwości połączenia z mikroskopem, co
można wykorzystać na lekcjach biologii.
Wszechstronność
Obrazy na żywo i filmy wideo, również przechowywane na karcie pamięci SD, mogą być przesyłane
równocześnie do kilku wyświetlaczy, dzięki zastosowaniu równoległych wyjść wideo. Korzystając z
funkcji dzielenia ekranu, nauczyciele mogą równocześnie prezentować dwa zestawy materiałów, co ułatwi
porównanie omawianych treści, np. informacji dotyczących roślin i zwierząt. Nauczyciele przyciagną
uwagę uczniów, dzięki możliwości sterowania kamerą bezpośrednio z wyświetlanego obrazu, z
możliwością uruchamiania i zatrzymywania nagrań wideo.
Lekka i przenośna
Kamera jest wyjątkowo lekka i poręczna, a dołączony do niej miękki futerał ułatwi jej przenoszenie
pomiędzy klasami.
Kluczowe cechy
Wyraźne, płynne obrazy
Kamera Full HD 1080p i częstotliwość odświeżania ekranu 30 kl./s
Uchwyć każdy szczegół
16-krotny zoom cyfrowy, automatyczne ustawianie ostrości za pomocą jednego dotknięcia i funkcja stopklatki
Duży obszar przechwytywania w formacie A3
Doskonały do wyświetlania map, szczegółowych diagramów i obiektów 3D
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Podświetlenie słabo widocznych obiektów
Wbudowana lampa LED
Dane techniczne
Producent
Epson
Sensor (przetwornik)
1/ 2,7 CMOS
Rozdzielczość (efektywna) Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix
Częstotliwość odświeżania 30 FPS
Zoom cyfrowy
16 x
Obszar skanowania
420 x 297 mm
Fokus
Automatyczny
Zapis na karcie pamięci
karta SDHC
(typ)
Pilot zdalnego sterowania tak
Oświetlenie zewnętrzne
1x
Typ oświetlenia
LED
HDMI
Wyjścia video
VGA (D-Sub15)
Wejścia wideo
VGA (D-Sub15)
USB (A)
Porty komunikacyjne
SD
Waga
2.5 kg
Wymiary max.
447x 270x 317 mm
Wymiary min.
120 x 367 x 122 mm
Pobór mocy (max)
13 W
instrukcja obsługi
kabel zasilający
oprogramowanie
pilot
Akcesoria w zestawie
pokrowiec
przewód USB
przewód VGA
zasilacz
36 miesiące/miesięcy Klient zanosi do
Gwarancja
serwisu
Typ głowicy
Składane ramię

Ceny z VAT

2.869,74 zł

- Wizualizer Epson ELPDC21
Zaawansowany wizualizer przeznaczony do stosowania z projektorem
edukacyjnym firmy Epson. Wyposażona została w funkcje zoomu
optycznego i cyfrowego, zapewniającedoskonałą widoczność

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
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powiększanych obrazów, które można wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych.
Ceny z VAT
 Najwyższa jakość obrazów
 Funkcje zaawansowane
 12-krotny zoom optyczny i 10-krotny zoom cyfrowy
Dzięki tej prostej w użyciu kamerze do dokumentów, umożliwiającej wyświetlanie obrazów i obiektów w
jakości Full HD na dużym ekranie, można wzbogacić zajęcia lekcyjne. Wykorzystując inteligentne
funkcje, w które wyposażono kamerę, nauczyciele stworzą dynamiczne środowisko pracy i zachęcą
uczniów do nauki. Urządzenie jest wyjątkowo lekkie i poręczne, dzięki czemu z łatwością można je
przenosić z jednej sali do drugiej.
Eksponowanie najdrobniejszych detali
Kamera doskonale nadaje się do wyświetlania dokumentów w dużym powiększeniu, na przykład podczas
analizy tekstów historycznych. 12-krotny zoom optyczny, 10-krotny zoom cyfrowy i wbudowana lampa
LED sprawią, że nawet najdrobniejsze szczegóły będą dobrze widoczne. Urządzenie umożliwia
wyświetlanie bardzo małych obiektów na dużym ekranie dzięki możliwości połączenia z mikroskopem, co
można wykorzystać na lekcjach biologii.
Wyświetlanie w jakości Full HD
Wyświetlaj obrazy i obiekty 3D w jakości Full HD, aby wszyscy uczniowie mogli zobaczyć nawet
najdrobniejsze szczegóły. Obszar rejestrowania w formacie A3 umożliwia wyświetlanie dwóch pełnych
stron z podręcznika równocześnie. Płynne strumieniowanie wideo w trybie 30 klatek na sekundę pozwala
uzyskać wyjątkowo wyrazisty obraz bez efektów rozmycia.
Wszechstronność
Obrazy na żywo i filmy wideo, również przechowywane na karcie pamięci SD, mogą być przesyłane
równocześnie do kilku wyświetlaczy, dzięki zastosowaniu równoległych wyjść wideo. Korzystając z
funkcji dzielenia ekranu, nauczyciele mogą równocześnie prezentować dwa zestawy materiałów, co ułatwi
porównanie omawianych treści, np. informacji dotyczących roślin i zwierząt. Nauczyciele mogą utrzymać
uwagę uczniów, dzięki możliwości sterowania kamerą bezpośrednio z wyświetlanego obrazu, z
możliwością uruchamiania i zatrzymywania nagrań wideo.
Lekka i przenośna
Kamera jest wyjątkowo lekka i poręczna, a dołączony do niej miękki futerał ułatwi jej przenoszenie
pomiędzy klasami.
Kluczowe cechy
Wyraźne, płynne obrazy
Kamera Full HD 1080p i częstotliwość odświeżania ekranu 30 kl./s
Uchwyć każdy szczegół
12-krotny zoom optyczny i 10-krotny zoom cyfrowy, automatyczne ustawianie ostrości za pomocą jednego
dotknięcia i funkcja stop-klatki
Duży obszar przechwytywania w formacie A3
Doskonały do wyświetlania map, szczegółowych diagramów i obiektów 3D
Podświetlenie słabo widocznych obiektów
Wbudowana lampa LED
Dane techniczne
Producent
Epson
Sensor (przetwornik)
1/ 2,7 CMOS
Ilość pikseli (efektywna)
2 Mpix
Rozdzielczość (efektywna) SXGA (1280 x 1024) Mpix
Częstotliwość odświeżania 30 FPS
Zoom optyczny
12 x
Zoom cyfrowy
10 x
Obszar skanowania
420 x 297 mm
Fokus
Automatyczny
Zapis na karcie pamięci
karta SDHC
(typ)
Pilot zdalnego sterowania tak
Typ oświetlenia
LED
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Typ głowicy

HDMI
VGA (D-Sub15)
VGA (D-Sub15)
USB (b)
SD
2.6 kg
447x 270x 317 mm
120 x 367 x 122 mm
13 W
kabel zasilający
oprogramowanie
pilot
pokrowiec
przewód USB
przewód VGA
zasilacz
instrukcja obsługi
przystawka do mikroskopu
36 miesiące/miesięcy Klient zanosi do
serwisu
Składane ramię

Wyjścia audio

Mikrofon (mini jack 3.5 mm)

Wyjścia video
Wejścia wideo
Porty komunikacyjne
Waga
Wymiary max.
Wymiary min.
Pobór mocy (max)

Akcesoria w zestawie

Akcesoria opcjonalne
Gwarancja

Ceny z VAT

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
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Ceny z VAT

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.

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
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Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
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CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
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Ceny z VAT

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
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