OFERTA
WSKAŹNIKI DO MAP

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

WSKAŹNIKI

LASEROWE

- Wskaźnik teleskopowy z długopisem
Pióro i wskaźnik w jednym. Po złożeniu - elegancki długopis.
Standardowe czarne pióro, służące także jako wskaźnik.
Unikalne Cechy Produktów
 Nakrętka zabezpieczająca piszącą końcówkę pióra.
 Niebieski tusz.
 Możliwość rozsunięcia wskaźnika do długości 620 mm.

- Wskaźnik teleskopowy GIGANT
Pamiętne prezentacje.
Duża pomarańczowa końcówka przyciąga uwagę do wskazywanego elementu.
Unikalne Cechy Produktów
 Możliwość rozsunięcia wskaźnika do długości 220–1170 mm.

- Wskaźnik laserowy WL1N
Elegancki, nowoczesny wskaźnik laserowy o czerwonym promieniu.
Bardzo lekki i łatwy w obsłudze.
Produkt wyposażony w duży czarny przycisk, umożliwiający obsługę lasera.
Dzięki swoim niewielkim rozmiarom, bez problemu może zmieścić się w kieszeni.
W zestawie: bateria litowa (CR2032) i etui.
Wymiary [mm]112 × 25 × 12
Obudowa plastikowa, czarna
Długość fali [nm] 650
Napięcie robocze [V] 3
Klasa lasera 2M
Zasięg lasera do 200 m
Bateria 2× AAA
Waga (z baterią) [g] 42,7
Gwarancja 2 lata

94,00 zł.

208,00 zł.

97,84 zł.
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- Wskaźnik laserowy WL1Z
Elegancki, nowoczesny wskaźnik laserowy (o zielonym promieniu) z funkcją latarki LED.
Bardzo lekki i łatwy w obsłudze. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom bez problemu może
zmieścić się w kieszeni.
W zestawie:
• bateria (2x AAA)
Gwarancja: 2 lata.
Wymiary [mm] 112 × 25 × 12
Obudowa plastikowa, czarna
Długość fali [nm] 650
Napięcie robocze [V] 3
Klasa lasera 3R
Zasięg lasera do 200 m
Bateria 2× AAA
Waga (z baterią) [g] 42,7
Gwarancja 2 lata

- Pilot do prezentacji WL2
Profesjonalny pilot do zdalnego sterowania prezentacją, pełniący również funkcję
wskaźnika laserowego.
Bardzo lekki i łatwy w obsłudze.
Dzięki swoim niewielkim rozmiarom, bez problemu może zmieścić się w kieszeni.
Produkt wyposażono dodatkowo w przyciski z funkcja przewijana slajdów, przygotowanymi
w programie PowerPoint. Nie potrzebuje dodatkowego oprogramowania.
W zestawie: bateria alkaliczna (AAA), odbiornik USB i etui.
Częstotliwość radiowa 315MHz / 433MHz / 2.4GHz
Długość fali [nm] 650
Moc wyjściowa [mW] <1 lub <5
Obudowa plastikowa, czarna
Pilot
Wymiary [mm] 115×18×19
Zasilanie 1 bateria AAA
Natężenie [mA] 15
Kolor lasera czerwony
Klasa lasera 2M
Zasięg pilota do 10 m
Zasięg lasera do 20 m
Waga (bez baterii) [g] 25
Odbiornik
Wymiary [mm] 96×11×23
Zasilanie USB 5.0 V
Interfejs USB 1.1/2.0
Natężenie [mA] 10-12
Wymagania systemowe
Windows 98, Se, Me, 2000, XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS, Linux
Waga [g]15
Gwarancja 2 lata

122,48 zł.

184,65 zł.
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- Profesjonalny pilot multimedialny WL3
Profesjonalny multimedialny wskaźnik, który umożliwia uruchomienie jednym
przyciskiem m.in.: programu Microsoft Outlook, przeglądarki internetowej, okna
„Mój komputer”.
Wyposażony w funkcje „następny slajd” i „poprzedni slajd”, a także w narzędzia
do powiększania i pomniejszania obrazu.
Produkt ten posiada zaawansowaną technologię fal radiowych o zasięgu do 10 m.
Bardzo łatwy w obsłudze – wystarczy podłączyć odbiornik do portu USB komputera.
Pilot przechodzi w stan czuwania po 30 s bezczynności, a po naciśnięciu dowolnego
przycisku – w tryb gotowości.
Nie potrzebuje dodatkowego oprogramowania.
W zestawie: 2 baterie alkaliczne (AAA), odbiornik USB i etui.
Wymiary [mm] 125×49×27 (max 46)
Częstotliwość [GHz] 2,4
Zasięg pilota do 10 m
Zasięg lasera do 20 m
Kolor lasera czerwony
Klasa lasera 2M
Port USB USB 1.0/1.1/2.0
Napięcie [V] 2,4-3,3
Zasilanie 2 baterie AAA
Długość fali [nm] 650
Moc wyjściowa [mW] <5mW
Wymagania systemowe
Microsoft® Windows® 98/2000/XP/Vista/Windows 7
Waga (bez baterii) [g] 38
W komplecie prezenter wielofunkcyjny bezprzewodowy, odbiornik USB, instrukcja obsługi
Obudowa czarna matowa
Gwarancja 2 lata

395,62 zł.
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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.

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

Strona 5 z 6

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

Strona 6 z 6

