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 Elektronické tabulové systémy PANASONIC , e- BEAM, InterWrite SchoolBoard 
Záruka- PANASONIC, e- Beam , INTER WRITE - 2 roky 

   

Název  Charakteristika Cena bez DPH 
Panasonic UB-T880 Interaktivní Panaboard pro komunikaci s PC , Vámi a datavideoprojektorem - možnost ovládání PC pomocí prstů nebo pomocí interaktivních 

fixů, možnost vepsání poznámek přímo do textu ! 
Zobrazení : 77" !  
Velikost obrazové plochy: 1.602x 1.175 mm, velikost využité plochy: 1.567x 1.175 mm, hmotnost: 36,0kg 

I

39.995,- 
 

Panasonic UB-T880W Totožné vlastnosti jako UB-T880, pouze rozdíl v širokoúhlém provedení- 83" ! 
Velikost obrazové plochy: 1.845x 1.175 mm, velikost využité plochy: 1.842x 1.036 mm, hmotnost: 39,0kg 

43.995,- 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
Panaboard  
UB-8325-G 
DOPRODEJ ! 

 

 

Interaktivní Panaboard pro komunikaci s PC , Vámi a datavideoprojektorem - možnost ovládání PC pomocí interaktivních fixů, možnost vepsání 
poznámek přímo do textu !  
INTERAKTIVNÍ elektronická tabule Panaboard s vestavěnou tiskárnou; vhodná především pro školy; ve firmách lze použít pro školení, jednání, 
prezentace, semináře, videokonference...; slouží jako promítací plocha pro obrazové dokumenty z počítače, pomocí elektronického pera (funguje 
jako myš) lze ovládat PC aplikace nebo promítané prezentace dále upravovat, ukládat, tisknout či dále distribuovat; vysoce kvalitní bílá plocha pro 
jasný a kontrastní obraz z projektoru; USB 2.0 obousměrné připojení k PC, software pro správu dokumentů součástí… . 
Skenovací systém - rovinný skenner CIS  
Počet kopírovacích ploch - 3 plochy Počet ploch pro promítání - 1 plátno  
Způsob posunu fólie - rolování  
Rozměr panelu / kopírovací plochy - 900 x 1.400 mm / 850x 1.330 mm 
Doba kopírování - 15s / 1 list papíru  
Forma tisku - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)  
Počet kopií - 1 - 9 výtisků  
Formát papíru - kanc. papír A4  
Zásoba papíru - 50 listů  
Připojení k PC - RS- 232C 
Rozměry (v x š x h) - 1.396 x 1.648 x 264mm  
Hmotnost : cca 34kg  
Příslušenství - Barvy popisovačů : černá, červená, modrá 
Rozlišení kopií : 8 bodů/ mm (203dpi)/ černá  
Volitelné příslušenství : Mobilní stojan KX-B061-A  
Montážní sada na zeď - KX-B063  
Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E 

59 900,00 
 

Panaboard  
UB-T780-G 
SPECIÁLNÍ 
NABÍDKA ! 
DOPRODEJ ! 

�  

Rozměr panelu / kopírovací plochy - 1.180 x 1.700 mm 
Interaktivní panaboard Panasonic se hodí především do školství pro výuku či školení. Uplatní se ale i v komerčních firmách při pořádání prezentací, 
konferencí a schůzek s lidmi na kterémkoli místě na světě. Panaboard je cenově výhodný prostředek pro pořádání globálních telekonferencí v 
reálném čase. Součástí dodávky je grafický SW pro psaní a úpravu a zároveň SW Elite notebook pro výrobu efektivních školních či firemních 
prezentací. Na UB-T780 lze promítat obrazové dokumenty z počítače a ovládat PC aplikace pracující v systému Windows. Panaboard nabízí řešení 
bez ohledu na to, zda potřebujete uspořádat telekonferenci, školení zaměstnanců nebo pracovní schůzku pro rychlé řešení problémů. Panaboard 
zvyšuje možnost soustředění a pozornosti na klíčová slova či informace. 
Elektronické pero interaktivního Panaboardu lze použít pro ovládání počítačových aplikací stejným způsobem jako klasickou myší . Můžete s ním 
ale i psát poznámky do promítaného obrazu, vpisovat text nebo obraz graficky upravovat, mazat. Poznámky a nákresy ze schůzek pak lze dále 
ukládat na počítači, následně tisknout nebo distribuovat e-mailem. USB připojení s PC umožňuje oboustrannou komunikaci s PC - jak pro stahování 
poznámek a nákresů ze schůzek, jejich ukládání na PC, tisk nebo distribuci e-mailem.  
Vysoce kvalitní bílá plocha zobrazuje jasně a kontrastně projekci bez stínů a světelných obrazů. Panaboard je vybaven ultrazvukovou a 
infračervenou technologií pro systém barevných elektronických per.  
Interaktivní panaboard je dodáván se SW, montážní sadou na zeď, elektronickým perem, USB kabelem. 

Příklad projekčního režimu /interaktivní činnost/: 
funkce myši: levé tlačítko, pravé tlačítko, poklepání a tažení levým tlačítkem 

kreslení na PC: volitelné nastavení barvy a velikosti pera, resp. velikosti mazané plochy 
zachytávání pokreslené plochy do souborů: BMP/TIFF/JPEG 

17 900,00 
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záznam a přehrávání: záznam a přehrávání kreseb 
export zaznamenaných kreseb do clibboardu resp. souboru BMP/TIFF/JPEG/HTML 

Režim tabule/interaktivní činnosti/: 
kreslení v reálném čase do okna tabule na PC: volitelná barva a velikost pera resp. velikost mazané plochy 
záznam a přehrávání: záznam a přehrávání kreseb 
export zaznamenaných kreseb do clipboardu resp. souborů BPM/TIFF/JPEG/HTML 

Počet kopírovacích ploch - 1 plocha Počet ploch pro promítání - 1 plátno ( současně s kopírovací plochou )  
 
Rozměr panelu / kopírovací plochy - interaktivní promítací plocha 1.175x1.692mm  
Připojení k PC - USB 2.0 
Hmotnost : cca 26kg  
* promítaný obraz lze upravovat elektronickým perem 
* grafický SW pro psaní a úpravu součástí 
* SW Elite Notebook pro výrobu efektivních prezentací součástí 
* montážní sada na zeď součástí dodávky 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
Panaboard 
UB-2315C-G 
SLOT NA SD KARTU 
! SLOT NA USB 
FLASH KARTU ! 
 

 

Nová elektronická tabule Panaboard s BAREVNÝM SKENEREM a USB připojením; mobilní skener projíždí kolem tabule - možnost kopírování 
grafů, plakátů; tabule: otočný systém (2 psací plochy); ukládání naskenovaných poznámek na paměťová média (USB Flash Memory či SD karta) 
nebo jejich přímý tisk na připojené barevné tiskárně; časové razítko - uložení přesného času tvorby poznámek; součástí dodávky USB 2.0 připojení, 
slot na SD kartu, software pro správu dokumentů, rozměry tabule 869 x 1.300 mm 
Skenovací systém - pohyblivý skenner CIS  
Počet kopírovacích ploch - 2 plochy  
Způsob posunu fólie - rolování  
Rozměr panelu / kopírovací plochy - 869 x 1.300 mm / 797x 1.240 mm 
Doba kopírování - ČB- 18s / 1 list papíru , Barevně - 26s / 1 list papíru- normální kvalita, 48 s ve vysokém rozlišení 
Forma tisku - barevný tisk  
Počet kopií - 1 - 9 výtisků  
Formát papíru - kanc. papír A4  apod. 
Zásoba papíru - 50 listů  
Připojení k PC - USB 2.0  
Rozměry (v x š x h) - 1.858 x 1.534 x 1.207mm  
Hmotnost : cca 33kg  
Příslušenství - Barvy popisovačů : černá, červená, modrá Podlahový stojan součástí dodávky ! 
 
 
 
 
 
 
 

41 990,00 

Panaboard 
UB-2815C-G  
SLOT NA SD 
KARTU/ SLOT NA 
USB FLASH KARTU! 

 

Nová elektronická tabule Panaboard s BAREVNÝM SKENEREM a USB připojením; mobilní skener projíždí kolem tabule - možnost kopírování 
grafů, plakátů; tabule: otočný systém (2 psací plochy); ukládání naskenovaných poznámek na paměťová média (USB Flash Memory či SD karta) 
nebo jejich přímý tisk na připojené barevné tiskárně; časové razítko - uložení přesného času tvorby poznámek; součástí dodávky USB 2.0 připojení, 
slot na SD kartu, software pro správu dokumentů,rozměry tabule 869 x 1.780 mm 
Skenovací systém - pohyblivý skenner CIS  
Počet kopírovacích ploch - 2 plochy  
Způsob posunu fólie - rolování  
Rozměr panelu / kopírovací plochy - 869 x 1.780 mm / 797x 1.720 mm 
Doba kopírování - ČB- 18s / 1 list papíru , Barevně - 26s / 1 list papíru- normální kvalita, 48 s ve vysokém rozlišení 
Forma tisku - barevný tisk  
Počet kopií - 1 - 9 výtisků  
Formát papíru - kanc. papír A4  apod. 
Zásoba papíru - 50 listů  
Připojení k PC - USB 2.0  
Rozměry (v x š x h) - 1.858 x 1.534 x 1.207mm  
Hmotnost : cca 33kg  
 
Příslušenství - Barvy popisovačů : černá, červená, modrá Podlahový stojan součástí dodávky ! 

46 990,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
Panaboard 
UB-7325-G 

 

Kovová úprava!  
 
Elektronická tabule Panaboard s integrovanou tiskárnou na kancelářský papír A4; připojení k PC (USB 1.1); Projekční plocha 
Skenovací systém - rovinný skenner CIS  
Počet kopírovacích ploch - 3 plochy Počet ploch pro promítání - 1 plátno  
Způsob posunu fólie - rolování  
Rozměr panelu / kopírovací plochy - 900 x 1.400 mm / 850x 1.330 mm 
Doba kopírování - 15s / 1 list papíru  
Forma tisku - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)  
Počet kopií - 1 - 9 výtisků  
Formát papíru - kanc. papír A4  
Zásoba papíru - 50 listů  
Připojení k PC - USB 1.1  
Rozměry (v x š x h) - 1.396 x 1.648 x 264mm  
Hmotnost : cca 42,5kg  
Příslušenství - Barvy popisovačů : černá, červená, modrá 
 
Volitelné příslušenství :  
Mobilní stojan KX-B061-A 
Montážní sada na zeď - KX-B063 
Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E 

38 500,00 

Panaboard 
UB-5825-G 

 

Kovová úprava!  
 
Elektronická tabule Panaboard - atraktivní vzhled - kovový rám;  2 psací plochy; součástí tiskárna na kancel.papír A4; součástí připojení k PC (USB 
1.1) + software pro správu dokumentů; možnost komprimovaného tisku obou tabulí najednou; rozměry tabule 900 x 1.762 mm (široká verze) 
Skenovací systém - rovinný skenner CIS   
Počet kopírovacích ploch - 2 plochy  
Způsob posunu fólie - rolování  
Rozměr panelu / kopírovací plochy - 900 x 1.762 mm / 850x 1.692 mm 
Doba kopírování - 15s / 1 list papíru  
Forma tisku - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)  
Počet kopií - 1 - 9 výtisků  
Formát papíru - kanc. papír A4  
Zásoba papíru - 50 listů  
Připojení k PC - USB 1.1  
Rozměry (v x š x h) - 1.396 x 1.648 x 264mm  
Hmotnost : cca 38,5kg  
 
Volitelné příslušenství :  
Mobilní stojan KX-B061-A 
Montážní sada na zeď - KX-B063 
Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E  

33 500,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
Panaboard 
UB-5325-G 

 

Kovová úprava!  
 
Elektronická tabule Panaboard - atraktivní vzhled - kovový rám;  2 psací plochy; součástí tiskárna na kancel.papír A4; součástí připojení k PC (USB 
1.1) + software pro správu dokumentů; možnost komprimovaného tisku obou tabulí najednou; rozměry tabule 900 x 1.400 mm  
Skenovací systém - rovinný skenner CIS   
Počet kopírovacích ploch - 2 plochy  
Způsob posunu fólie - rolování  
Rozměr panelu / kopírovací plochy - 900 x 1.400 mm / 850x 1.330 mm 
Doba kopírování - 15s / 1 list papíru  
Forma tisku - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)  
Počet kopií - 1 - 9 výtisků  
Formát papíru - kanc. papír A4  
Zásoba papíru - 50 listů  
Připojení k PC - USB 1.1  
Rozměry (v x š x h) - 1.396 x 1.648 x 264mm  
Hmotnost : cca 36kg  
 
Volitelné příslušenství :  
Mobilní stojan KX-B061-A  
Montážní sada na zeď - KX-B063  
Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E  

29 490,00 

UB-5815-G 

 

Elektronická tabule Panaboard s vestavěnou tiskárnou (tisk na kancel.papír A4); 2 psací plochy; propojení s PC (stahování dokumentů do PC) 
pomocí USB 1.1; součástí dodávky montážní sada na zeď, SW Dokument manažer pro správu dokumentů; rozměry tabule 900 x 1.625 mm (široká 
verze)  
Skenovací systém - rovinný skenner CIS  
Počet kopírovacích ploch - 2 plochy  
Způsob posunu fólie - rolování  
Rozměr panelu / kopírovací plochy - 900 x 1.625 mm / 850x 1.613 mm 
Doba kopírování - 15s / 1 list papíru  
Forma tisku - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)  
Počet kopií - 1 - 9 výtisků  
Formát papíru - kanc. papír A4  
Zásoba papíru - 50 listů  
Připojení k PC - USB 1.1  
Rozměry (v x š x h) - 1.334 x 1.735 x 212mm  
Hmotnost : cca 27kg  
 
Příslušenství : 
Mobilní stojan UE-608005-G- V CENĚ !  
Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E  
 
Funkce důvěrný tisk - další následné kopírování důvěrných dokumentů je znemožněno  

29 490,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
UB-5315-G 

 

Odlehčená elektronická tabule Panaboard s vestavěnou tiskárnou (tisk na kancel.papír A4); 2 psací plochy; propojení s PC (stahování dokumentů do 
PC) pomocí USB 1.1; součástí dodávky montážní sada na zeď, SW Dokument manažer pro správu dokumentů; rozměry tabule 900 x 1.262 mm 
Skenovací systém - rovinný skenner CIS  
Počet kopírovacích ploch - 2 plochy  
Způsob posunu fólie - rolování  
Rozměr panelu / kopírovací plochy - 900 x 1.262 mm / 850x 1.250 mm  
Doba kopírování - 15s / 1 list papíru  
Forma tisku - termo-transferový tisk (na kanc.papír A4)  
Počet kopií - 1 - 9 výtisků  
Formát papíru - kanc. papír A4  
Zásoba papíru - 50 listů  
Připojení k PC - USB 1.1  
Rozměry (v x š x h) - 1.334 x 1.372 x 212mm  
Hmotnost :  cca 25kg  
Příslušenství :  
Mobilní stojan UE-608005-G  
Náhradní fólie do tiskárny - KX-FA55A-E  
 
Funkce důvěrný tisk - další následné kopírování důvěrných dokumentů je znemožněno  

26 490,00 

KX- B 061A Stojan k Panaboardu KX-B530, 535/635/735 4 895,00 
KX- B 065G Stojan k Panaboardu KX-B8325 - G 5 495,00 
KX- B 063 Sada pro připevnění na zeď 695,00 
KX-B035 Sada náhradních popisovačů - 1 x černý, 1 x červený, 1 x modrý, 1 x mazací houba 395,00 
KX-B042 Sada náhradních mazacích hub 195,00 
UE-608005G Stojan k Panaboardu UB-5315/UB-5815/UB-5310 5 495,00 
KX-B031 Sada náhradních popisovačů - 10 ks černých 200,00 
KX-B032 Sada náhradních popisovačů - 10 ks čevených 200,00 
KX-B033 Sada náhradních popisovačů - 10 ks modrých 200,00 
UE-608025 elektronické pero k UB-T780-G 2 495,00 
KX-FA55A-E 2 ks náhradního filmu (2 x role 50 m), použití na cca 2x150 stran pro řadu UB-8325/7325/5825/5815/5325/5315 590,00 
KX-FA136A-E 2 ks náhradního filmu pro starší řady Panaboardů KX-BP735G/635G/535G a KX-BP800-G 850,00 
3M Interaktivní snímač Interaktivní snímač  3M slouží jako plnohodnotná  přenosná interaktivní tabule.  

Pomocí snímače máte možnost vytvořit interaktivní tabuli z jakéhokoliv  povrchu například z bílé keramické tabule,plátna,klasické zdi a podobně.V 
ceně je interaktivní snímač,elektronické  pero,kabel, český výukový software pro tvoření učiva, montážní příchytky (magnetická a pro montáž na 
zeď pomocí hmoždinek). 

14 990,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
3M DB 578 Digital 
White Board  
 

Elektromagnetická/ digitální tabule pro komunikaci s PC , Vámi a datavideoprojektorem . Tabule se ovládá jednoduše pomocí elektronického pera . 
 
V ceně je 1 elektrické pero : popisovací, elektronické a kuličkové pero .Jednoduchá obsluha pomocí definovatelných tlačítek .  Jednoduchá 
kalibrace tabule pomocí 9 bodů . Levé a pravé tlačítko myši na ovládacím peru . 
• Tlačítka pro rychlý přístup k funkcím přímo na psací ploše umožňuje jedním stiskem tlačítka vyvolat kalibraci, interaktivní pruh nástrojů, 
přechod na předchozí nebo následující stranu, nebo vytvořit novou stránku. 
• Konstrukce s dlouhou životností díky smaltovanému povrchu na ocelovém podkladu. 
• Digitální pero pro prezentace je ergonomicky pohodlný nástroj pro přirozené psaní. 
• Zachycení poznámek v elektronické podobě umožňuje okamžité ukládání a distribuci. 
• Připojení k počítači pomocí snadno použitelného rozhraní USB s využitím obrázků z internetu nebo z galerie obrázků a s dalšími výukovými 
nástroji. 
• Použití digitálního projektoru jako zobrazovacího zařízení. 
Tabule disponuje připojením přes USB . Lze psát i na flipchartový blok připevněný na tabuli - identifikace pera je možná již ze vzdálenosti 
cca 15mm od povrchu tabule. Všechna pera lze užívat různými uživateli současně. 
 
Celková plocha/ projekční plocha: DB565 - 991 x 1524mm / 991x 1321mm, DB578 - 1194 x 1778mm / 1194 x 1575mm 
Skutečné rozlišení: - 
Napájení: 5 Vss, 100nA, z USB portu 
 
Funkce: České základní menu ! Český výukový software pro tvoření interaktivního učiva- standardně je dodáván i anglická lokalizace. 
• Zachycování popisků v barvě pro pozdější tisk nebo e-mailování v různých formátech (ESB, JPEG, TIFF, HTML, PDF, vektorový PDF, 256 
barevný BMP, WBD) PowerPoint® (ppt a pps) a metafile (emf). 
• Zachycení uživatelem definovaných momentek ve více dokumentech a programech, do nichž jsou vepisovány poznámky. 
• Práce s galerií obrázků a pozadí nebo vkládání obrazů z jiných programů do Scrapbooku. 
• Interaktivní zobrazení - ovládání počítačové myši pomocí digitálního pera pro prezentace. 
• Přidávání a úprava textu a obrazů on-line ze vzdálených míst. 
• Může pomoci vizualizovat obtížně pochopitelné koncepce. 
• Slučitelnost s Microsoft® NetMeeting/LiveMeeting®. 
• Funkce Přehrávání umožňuje zobrazení všech nákresů na Digital Board, včetně vymazaných částí. 
• Import souborů z většiny obchodních aplikací s přidáváním popisků a ukládáním změn. (PPT, BMP, GIF, JPEG, ICO, EMF, WMF, Microsoft®, 
Excel®, soubory Clipboardu) Microsoft® Word® (doc a rtf). 
Hmotnost: 18 kg 
 
Příslušenství- v ceně: napájecí kabel(Německo, USA, Velká Británie), připojení přes USB 2.0 sériový port, CD software , 1ks pera , kabel na 
nabíjení pera, montážní přípravek na stěnu, síťový adaptér 
Příslušenství- lze přikoupit : pojízdný stojan 
 
 
 
 
 
 

 30.400,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
NOVINKA ! 
SPECIÁLNÍ AKCE:  

Projektor 3M SCP716 + 
sklopné rameno 
s reproduktory SCP/3+ 
I/O modul 

Projektory s krátkou projekční vzdáleností SCP716- Projektor s patentovaným přímým svícením na projekční plochu bez pomocí zrcátek.            
Jas 2400 lumen, rozlišení 1024 x 768 (XGA), formát 4:3, úhlopříčka obrazu 250 cm ze vzdálenosti 120 cm od projekční plochy. Životnost lampy až 
5000 hodin, extra tichý 

 

41 900,00 

Držáky projektorů 3M 
pro blízkou projekci  

( jsou určeny  pouze pro 
projektory 3M) 

 

Námi dodávané držáky pro blízkou projekci představují nejmodernější přístupy v upevňování projektorů . Snadná 
instalace na stěnu a sklopné rameno patří mezi hlavní přednosti těchto držáků oproti klasické stropní instalaci . 
Patentované teleskopické rameno umožňuje dosažení úhlopříčky až 2,4 promítaného obrazu.  
Po skončení prezentace či výuky lze projektor snadno sklopit ke stěně.  
Dva zabudované 20W reproduktory dodají vaší prezentaci čistý a jasný zvuk stereo zvuk.  
Díky nastavitelnému otočnému kloubu lze snadno pozicovat promítaný obraz. 

 

Teleskopické rameno na 
zeď- držák SCP/1 
 

- vytvoří úhlopříčku obrazu 1,32- 1,98m v kombinaci s projektorem SCP716 3 350,00 

Patentované, sklopné 
teleskopické rameno na 
zeď - držák SCP/2 

- vytvoří úhlopříčku obrazu 1,32- 1,98m v kombinaci s projektorem SCP716 
- šetří místo a minimalizuje možnost poškození projektoru 

5 490,00 

Patentované, sklopné 
teleskopické rameno na 
zeď s integrovanými 
reproduktory- držák 
SCP/3 

- vytvoří úhlopříčku obrazu 1,32- 1,98m v kombinaci s projektorem SCP716 
-  kvalitní 2x 20W stereo ozvučení 
- šetří místo a minimalizuje možnost poškození projektoru 

7 400,00 

Mobilní stojan k 3M 
interaktivním tabulím 
 

Výškově nastavitelný, kolečka s aretací, systém je ideální pro zákazníky, kteří potřebují systém používat na více místech 35 490,00 

Polička na notebook  4 500,00 
3M Stojan k DB 578/ 
565 Digital White Board
 

 5 900,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
3M I/O modul  - umožňuje připojení více periférií 

- snadno připevníte na zeď 
- na vlastním panelu můžete projektor přepínat do klidového režimu, regulovat hlasitost či ovládat vstupy ( Input) a pohybovat se v hlavním menu ( 
Menu ) 

 
Porty : 

• komponentní VGA RGB vstupy  
• USB porty 
• Ethernetový konektor pro připojení k síti 
• RS232 konektor 
• RCA Audio/Video pro kamery, digitalni kamery, herní zařízení apod. 
• S-video vstup pro připojení DVD/analogového video zařízení 
• Audio výstup 

4 300,00 

eBEAM Projection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digitalizace světa je neustále na postupu! Dalším krokem je propojení takové "klasiky" jako je kancelářský flipchart/tabule 
s počítačem. Oproti předcházejícím řešením má eBeam system 3 několik zásadních předností:  

- snadné uchování a tisk Vašich myšlenek bez složitých úkonů 
- minutová instalace = okamžitá připravenost! 
- sdílení myšlenek a nápadů ostatním přes internet 
- kompaktnost a nízká hmotnost 
- spojení opravdového a virtuálního světa obyčejnou fixou ! 
- volnost pohybu s verzí Wirelless! 

PRINCIP PRÁCE : 
Systém eBeam je revoluční technologií, kombinující klasický flipchart a počítačové prostředí. Hlavní myšlenkou je zapojit 
flipchart coby "počátek" všech nápadů do digitálního světa a případně sdílet tyto nápady pomocí internetu. 
Systém eBeam kombinuje normální "flipchartovou" fixu s digitálním perem. Tato kombinace umožňuje obyčejné psaní či 
kreslení s okamžitým převodem do digitální podoby. Celý systém se skládá ze základové stanice vymezující pracovní 
plochu a snímající ultrazvukové signály jednotlivých fixů. Tyto dále dekóduje a odesílá informaci o poloze a použité barvě 
do počítače. Tento signál je zpracován v reálném sofwarem eBeam. Výsledkem je digitální otisk skutečnosti, který je 
možno uchovávat, tisknout nebo sdílet.  
 
Maximální aktivní plocha:120 x 240 cm,  minimální aktivní plocha:28 x 43 cm 
Rozlišení pera:1mm , přesnost hrotu pera:+/- 1,5mm 
Napájení pera:2x dobíjecí akumulátory CR2032, napájení snímací jednotky:kabelem přes USB 
Podporovaný OS:MS Windows 98SE a vyšší, MacOS X, požadovaný prostor: minimálně 10MB,  
Připojení:USB 1.1 
 
 
 

14 900,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
InterWrite DualBoard 
DB1277 poměr 4: 3 

 

 
 

Kde jiné tabule mohou být ovládány a popisovány pouze jednou osobou, nový Interwrite DualBoard umožňuje spolupráci dvou žáků.  
Učitelé a žáci mohou spolupracovat použitím interaktivních per. 
Elektromagnetická/ digitální tabule pro komunikaci s PC , Vámi a datavideoprojektorem . Tabule se ovládá jednoduše pomocí elektronického pera . 
 
V ceně jsou 3 typy el. per : popisovací, elektronické a kuličkové pero ( na tablet příplatkově). Jednoduchá obsluha pomocí definovatelných tlačítek .  
Jednoduchá kalibrace tabule pomocí 9 bodů . Levé a pravé tlačítko myši na ovládacím peru . 
Přirozený pocit ze psaní daný: vysokým rozlišením ( 1000 řádků/palec, nebo 39,4/mm, vysokou přesností (0,01 palce) a vysokou rychlostí 
psaní (6,2m/s = cca 21 km/hod). Snímací frekvence : 250 čar/ sec . 
Extrémně jemné vedení kresby – drobné znaky a kresba.  
Nárazu vzdorný a odolný povrch – „Klassenzimmerfest“. Protože povrch není citlivý na tlak, můžeme pracovat s pravítkem a WB kružítkem. 
Na tabuli se nevyskytují žádné mechanické ovládací prvky. Povrch psací plochy minimalizuje reflexy světelného zdroje projektoru (HaloSpot 
Effekt). Voštinová konstrukce se vyznačuje vysokou torzní pevností.  
 
Programovatelná tlačítka (Softkey´s) dovolují dle přání uživatele na kliknutí okamžitý přístup ke zvoleným funkcí, souborům, internetovým 
odkazům. Pasivní elektromagnetická technologie nepracuje s elektromagnetickým polem vyzařovaným z plochy tabule, které vyžadují 
„bezbateriová“ pera. 
Tabule disponuje třemi možnostmi připojení – sériovým, USB a Bluetooth. Lze psát i na flipchartový blok připevněný na tabuli - identifikace 
pera je možná již ze vzdálenosti cca 15mm od povrchu tabule. Všechna pera lze užívat různými uživateli současně. 
InterWrite Software je automaticky dodáván ke všem IW produktům a všechny obrazové materiály z knihoven jsou uživateli volně k dispozici. 
InterWrite Software lze kdykoliv aktualizovat přes Internet. InterWrite SchoolBoard - tabule je použitelná samostatně, nebo ve vazbě na 
ostatní produkty - IW SchoolPad, iPanel, PRS (Personal Response System). 
 
Projekční plocha v poměru 4: 3- 157,5x 118 cm/ celková plocha: 174x 134cm  
Skutečné rozlišení: 4 096 bodů ( čar) na palec, výstup : rozlišení 1000 lpi- čar na palec (39,4 čar na mm)  
Napájení: střídavé 220V 
 
Funkce: České menu !digitální zoom- zvětšování, zmrazování obrazu, zatemnění obrazu (různé barvy), možnost kreslení do Vaší presentace ,  
přednastavené obrázky ( zvířata , věci atd.) obrazce ( např. mapy, hry, matematické obrazce , chemie apod.) emulace sériové, USB myši, možnost 
uchování všech změn a záznamů do Vašeho PC ! 
Hmotnost: 11,4 kg 
 
Příslušenství- v ceně: napájecí kabel(Německo, USA, Velká Británie), připojení přes USB 2.0 sériový port, software pro MS Windows 2000/XP , 
software Interwrite Workspace 8, MacOS X, 2ks pera , kabel na nabíjení pera, montážní přípravek na stěnu, síťový adaptér 
Příslušenství- lze přikoupit : pojízdný stojan 

24 500,00 
NOVINKA ! 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
InterWrite DualBoard 
DB1285 poměr 16: 9 

Totožný co se týká obsluhy a funkcí , pouze větší  rozměr projekční plochy : poměr 16: 9-  187,9x 106,7 cm/ celková plocha: 204,5x 122,6cm 
V ceně 2 tenká dobíjecí pera, napájecí jednotka, RS 232 a USB rozhraní, SW InterWrite 

 

29 900,00 
NIŽŠÍ CENA !  

InterWrite DualBoard 
DB1295 poměr 16: 9 

Totožný co se týká obsluhy a funkcí , pouze větší  rozměr projekční plochy : poměr 16: 9-  210,8x 118,1 cm/ celková plocha: 227,3x 134cm 
V ceně 2 tenká dobíjecí pera, napájecí jednotka, RS 232 a USB rozhraní, SW InterWrite 

 

34 900,00 
NIŽŠÍ CENA ! 

InterWrite PRS™ 
Interwrite Cricket 24 

Interwrite Cricket - nejnovější člen rodiny produktů Interwrite Learning pro - elektronické testování - je výkonný a přesto jednoduchý při používání 
žáky a studenty všech věkových kategorií. Od mateřské školy až po školu vysokou. Clickery Cricket kombinují robustní RF technologii 
s příjemným designem a činí je velmi praktickými pro testování při všech formách výuky. Studenti mohou odpovídat na své otázky, zatímco 
testovací software sbírá jejich odpovědi. Kontrolu funkcí můžete ..( Control how you want to display and use the information). Od nejmenších 
učeben až po velká auditoria s 2000 studenty je IW Cricket zábavným, příjemným a dostupným řešením elektronického hodnocení.  
Přátelské a zábavné.  
Cricket zachovává jednoduchost. Od jeho nastavení až po oznámkování, každá vlastnost Cricketu byla vytvořena tak, aby byla jednoduchá jak pro 
učitele, tak pro studenta. Můžete se soustředit na výuku a ne na používání hlasovacího zařízení.  
PowerPoint.a další! Clicker pracuje prakticky se všemi zdroji výukovým materiálů v jakýchkoliv formátech. Cricket poskytuje PowerPoint plug-in 
který dělá z PowerPoint ideálního společníka ke Cricketu. Máte-li stávající folie/ slídy, a chcete jim přidat možnost odpovědi, žádný problém. Trvá 
to jen několik vteřin na slide. Cricket je jediný systém, který má mód, kde se jakýkoliv materiál, který máte na počítači, může stát kompatibilní 
kriket otázku.  

Přehled vlastností softwaru  
Operační systém : Windows, Mac a Linux 
Podporované typy otázek : Výběr z více možností (alfanumericky), správně/špatně, průzkum 
Módy : Přímé hlasování 
Integrace do PowerPoint : Ano - Windows a Mac 
Integrace do IW Workspace : Ano - otázky vytvoříte okamžitě na jakékoliv stránce Workspace 
Autorský systém pro tvorbu otázek : Ano - lze vytvořit vlastní otázky, nebo importovat 
Software : Je součástí dodávky (žádné další poplatky). 
Možnosti protokolů : Lze vytvořit velké množství protokolů: prezence, výsledky jednotlivých testů, studentů nebo za celý semestr. 
Hodnotící kniha : Je integrována, lze exportovat do GradeQuick, Blackboard, WebCT, WebAssign a .CSV(Excel kompatibilní). 
Příslušenství: 24 ks staniček PRS RF Cricket, RF Hub, Interwrite Response přijímač (2" USB), InterWrite PRS Software, 5m USB kabel, napájecí 
zdroj, měkký přepravní kufr, nabíječka 

24 000,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
InterWrite PRS™ 
Interwrite Cricket 32 

Totožný hlasovací systém co se týká obsluhy a funkcí, pouze je zde 32 hlasovacích zařízení ! 
 

29 900,00 

InterWrite CPS Pulse 32 
(náhrada za IW PRS™ ) 
NOVINKA ! 

Hlasovací zařízení (Personal Response System) kombinuje interakci a vyhodnocování průběhu výuky s cílem zvýšit její produktivitu. Pomocí IR 
vysílačů mohou všichni studenti zodpovídat otázky - při testech, kvízech, opakování…. Výsledky jsou bezprostředně velkoplošně zobrazeny a 
uloženy pro další vyhodnocení. 

Cenově dostupný, efektivní a snadno ovladatelný, CPSPulse ™ je nejnovější verze vedoucí na trhu " Učebna Výkon System ™- CPS", kterou 
používají miliony studentů a učitelů ve více než 400.000 učebnách na světě . 

Zabavte studenty účastí ve třídě a usnadněte jim práci pomocí lepší "student-teacher interaction"! V zábavném, dynamickém vzdělávacím 
prostředí, které podporuje ve třídě diskusi a účast. Studenti, kteří obvykle mlčí ve třídě nyní odpovědí na každou otázku s jistotou. 

Předělejte svou třídu na vysoce výkonnou ve výukovém interaktivním prostředí.  
Co Vám náš systém umožňuje ? 

• Můžete zachytit ve skutečném čase data hodnocení, aby jste zjistili, jak učíte a zda Vám a vykládanému učivu student dostatečně rozumí . 

• Identifikovat jednotlivé vzdělávací potřeby a diferencovat výuku podle potřeby. 

• Automatizovat a zefektivnit časově náročné administrativní úkoly, jako je přijímání docházky, třídění kvízy nebo zkoušky, a zaznamenávat  
výsledky . 

• Generovat personalizované zprávy během několika sekund. 

• Ideální pro II. stupeň tříd a výše (ve věku 11 a starší), o libovolné velikosti třídy. 

Klíčové vlastnosti 
• 3-řádkový LCD displej poskytuje studentům zpětnou vazbu ve skutečném čase  a umožňuje okamžitou zpětnou reakci a hodnocení . 

• Pracuje buď s CPS ™ verze 6.0 nebo Interwrite Response® 6,0 software. Interwrite Response® software může být lokalizován do 48 
jazyků. 

• Jednoduchá integrace s EXAMVIEW® ASSESMENT  SUITE , vydání obsahuje řadu otázek, které přicházejí se všemi hlavními 
učebnicemi, a dělají učební hodiny jednoduché. 

• Integrace s novou eI Community ™ dává ještě více obsahů k testování a zdrojů k Vaší dispozici. 

• Typy dotazů / odpověí: výběr z více možností, z více odpovědí, Ano / Ne,  Dobře/ Špatně, širší  a pokročilé, numerické a textové zadávání,  
pro větší schopnost a pružnost při psaní testu atp., včetně typů často používaných v matematice a přírodních vědách.  

• Pracuje v jednotlivých modech: pro učitele, pro studenty.  

• Rádiová frekvence umožňuje snadné a spolehlivé připojení "plug-and-play". 

 

35 700,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Data- Video- Media s.r.o. 
Autorizovaný distributor EPSON, SANYO,PANASONIC,TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M,MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis 

Presentační technika 
Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766, 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz , www.datavideomedia.cz 

         

Banka: ČSOB a.s. divize Poštovní spořitelna Praha 2, Č.účtu: 211585707/0300, IČO: 27621880,  DIČ: CZ27621880 
                                                                                         
 

Technologie : Bezdrátový přenos – IR s možností až na 150 m 
Class Pack : 32 vysílačů, 1 přijímač, RF USB, Software IW Response 
Příslušenství : Kufr, nabíječka , kabely 
PC konfigurace : Windows 98, SE, ME, 2000, Windows® XP (SP2) and Vista® (SP1); Mac OS® X 10.4 nebo vyšší NT4.0 , min. 450 MHz, 
20GB HD, 256 MB RAM, monitor SVGA , USB, CD-ROM, Internet Explorer min. 5.01 
Formulace otázek (ano/ne, volitelná odpověď, numerická odpověď)  
Odpověď pomocí vysílačů IR - numerická klávesnice   
Okamžitá zpětná vazba   
Výsledky lze ihned prezentovat  
Záznam a dodatečné vyhodnocování výsledků  
Úspora Vašeho času ! Návaznost na ostatní produkty InterWrite ! 

InterWrite CPS Pulse 24 
(náhrada za IW PRS™ ) 
NOVINKA ! 

 

Totožný hlasovací systém co se týká obsluhy a funkcí, pouze je zde 24 hlasovacích zařízení ! 
 

 

28 500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOVINKA ! AKCE!   
SET:  
Hlasovací zařízení 
InterWrite CPS IR 32  
(náhrada za IW PRS™ ) 
32 ks+ bezdrátový tablet 
Inter Write MOBI 501 
( pro učitele ) 
 

 

Hlasovací zařízení (Personal Response System) kombinuje interakci a vyhodnocování průběhu výuky s cílem zvýšit její produktivitu. Pomocí IR 
vysílačů mohou všichni studenti zodpovídat otázky - při testech, kvízech, opakování…. Výsledky jsou bezprostředně velkoplošně zobrazeny a 
uloženy pro další vyhodnocení. 
DŮLEŽITÉ – JE TŘEBA VŽDY MÍŘIT NA PŘIJÍMAČ ! 
Technologie : Bezdrátový přenos - IR 
Lecture Pack : 32 vysílačů, 2 přijímače, IW PRS Software 
Příslušenství : Kufr, nabíječka , kabely 
PC konfigurace : Windows 98, SE, ME, 2000, XP, NT4.0 , min. 450 MHz, 20GB HD, 256 MB RAM, monitor SVGA , USB, CD-ROM, Internet 
Explorer min. 5.01 
Formulace otázek (ano/ne, volitelná odpověď, numerická odpověď)    
Odpověď pomocí vysílačů IR - numerická klávesnice   
Okamžitá zpětná vazba   
Výsledky lze ihned prezentovat    
Záznam a dodatečné vyhodnocování výsledků  
Úspora Vašeho času ! Návaznost na ostatní produkty InterWrite ! 
 
 Cena je za celý set  hlasovacího zařízení spolu 32 staničkami + bezdrátového tabletu !

15 000,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
NOVINKA ! AKCE!   
SET: 
Hlasovací zařízení 
InterWrite CPS Pulse 32 
(náhrada za IW PRS™ ) 
+ bezdrátový tablet  
IW MOBI 501 
( pro učitele ) 
 
 

Hlasovací zařízení (Personal Response System) kombinuje interakci a vyhodnocování průběhu výuky s cílem zvýšit její produktivitu. Pomocí IR 
vysílačů mohou všichni studenti zodpovídat otázky - při testech, kvízech, opakování…. Výsledky jsou bezprostředně velkoplošně zobrazeny a 
uloženy pro další vyhodnocení. 
 
Technologie : Bezdrátový přenos – IR s možností až na 150 m 
Class Pack : 32 vysílačů, 1 přijímač, RF USB, Software IW Response 
Příslušenství : Kufr, nabíječka , kabely 
PC konfigurace : Windows 98, SE, ME, 2000, Windows® XP (SP2) and Vista® (SP1); Mac OS® X 10.4 nebo vyšší NT4.0 , min. 450 MHz, 
20GB HD, 256 MB RAM, monitor SVGA , USB, CD-ROM, Internet Explorer min. 5.01 
Formulace otázek (ano/ne, volitelná odpověď, numerická odpověď)  
Odpověď pomocí vysílačů IR - numerická klávesnice   
Okamžitá zpětná vazba   
Výsledky lze ihned prezentovat  
Záznam a dodatečné vyhodnocování výsledků  

Úspora Vašeho času ! Návaznost na ostatní produkty InterWrite ! 

Bezdrátový tablet s barevným displayem podporující spolupráci studentů a učitele při výuce. Display okamžitě zobrazí 
výsledky zkoušení nebo ankety (ve spolupráci s hlasovacím zařízením Interwrite Cricket). 

Učitel i student mohou současně pracovat se stejným digitálním obsahem - ideální pro teamové aktivity a aktivní zapojení 
studentů do výuky. 

Okamžité vyhodnocení - součástí tabletu je KWIK Screen (2,4" barevný LCD display), který zobrazuje výsledky hlasování nebo 
zkoušení ihned po jejich obdržení od studentů (pomocí hlasovacího systému Interwrite Cricket. Učitel vidí nejen celkové výsledky, 
ale také odpověď každého studenta a může tak zaměřit svou pozornost na ty studenty, kteří např. přednesenou látku nepochopili. 

Mobilita - díky ergonomickému, ultra-lehkému designu umožňuje Mobi učiteli i studentům podílet se na výuce z libovolného místa 
ve třídě. Výborný řídící nástroj pro dnešní moderní, počítači vybavené učebny. 

Digitalizační technologie - Interwrite Mobi využívá patentovanou elektromagnetickou digitalizační technologii, která umožňuje 
vysoké rozlišení a poskytuje vysoký výkon pro manipulaci s obrázky a zdroji nebo ručně psané poznámky. 

Interaktivní pero - elektromagnetické pero poskytuje plnou funkčnost běžné počítačové myši (levé a pravé kliknutí, drag and 
drop, atd.). Pero dodávané s Interwrite Mobi je dobíjecí a můžete jej využít jako interaktivní pero k interaktivní tabuli Interwrite 
Board. 

Cenově dostupný, efektivní a snadno ovladatelný, CPSPulse ™ je nejnovější verze vedoucí na trhu " Učebna Výkon System ™- CPS", kterou 
používají miliony studentů a učitelů ve více než 400.000 učebnách na světě . 

Zabavte studenty účastí ve třídě a usnadněte jim práci pomocí lepší "student-teacher interaction"! V zábavném, dynamickém vzdělávacím 
prostředí, které podporuje ve třídě diskusi a účast. Studenti, kteří obvykle mlčí ve třídě nyní odpovědí na každou otázku s jistotou. 

 
Cena je za celý set  hlasovacího zařízení spolu 32 staničkami + bezdrátový tablet ! 

38 250,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
InterWrite SchoolPad™ 
Model SP400 USB 
BT

Elektronickým perem bezdrátového Bluetooth grafického tabletu může přednášející na dálku ovládat počítač. Může interaktivně řídit prezentace z 
libovolného místa v učebně - tedy i s aktivním zapojením posluchačů a pomocí zvolených nástrojů InterWrite Software je dále graficky upravovat a 
doplňovat. 
Technologie : elektromagnetický princip snímání  
Aktivní plocha : 152x203mm Rozměry : 305x286mm Hmotnost : 0,45kg 
Rozlišení : 39,4 ř/mm 
Ovladače : WINDOWS 98/2000/ME/XP 
Interface : Wireless Bluetooth (2,4 GHz) USB hub 
Elektronické pero : Bezdrátové , AKU 
Dosah : až 100m ! 
Kontrola velkoplošné projekce z libovolného místa prezentační místnosti  
Grafická úprava a řízení multimediálních prezentací  
Aktivní zapojení posluchačů  
Bezdrátová technologie Bluetooth - dosah 100m  
Sdílení pracovní plochy v síťových aplikacích Návaznost na ostatní produkty InterWrite: elektronická tabule , iPanel , IW Software  

7 521,00 
 

InterWrite MOBI 501 
( pro učitele ) Bezdrátový tablet s barevným displayem podporující spolupráci studentů a učitele při výuce. Display okamžitě zobrazí 

výsledky zkoušení nebo ankety (ve spolupráci s hlasovacím zařízením Interwrite Cricket). 

Učitel i student mohou současně pracovat se stejným digitálním obsahem - ideální pro teamové aktivity a aktivní zapojení 
studentů do výuky. Okamžité vyhodnocení - součástí tabletu je KWIK Screen (2,4" barevný LCD display), který zobrazuje 
výsledky hlasování nebo zkoušení ihned po jejich obdržení od studentů (pomocí hlasovacího systému Interwrite Cricket. Učitel vidí 
nejen celkové výsledky, ale také odpověď každého studenta a může tak zaměřit svou pozornost na ty studenty, kteří např. 
přednesenou látku nepochopili. Mobilita - díky ergonomickému, ultra-lehkému designu umožňuje Mobi učiteli i studentům podílet 
se na výuce z libovolného místa ve třídě. Výborný řídící nástroj pro dnešní moderní, počítači vybavené učebny. Digitalizační 
technologie - Interwrite Mobi využívá patentovanou elektromagnetickou digitalizační technologii, která umožňuje vysoké rozlišení 
a poskytuje vysoký výkon pro manipulaci s obrázky a zdroji nebo ručně psané poznámky. Interaktivní pero - elektromagnetické 
pero poskytuje plnou funkčnost běžné počítačové myši (levé a pravé kliknutí, drag and drop, atd.). Pero dodávané s Interwrite 
Mobi je dobíjecí a můžete jej využít jako interaktivní pero k interaktivní tabuli Interwrite Board. 

Software 
Součástí Interwrite Mobi je také software Interwrite Workspace 8 - extrémně jednoduchý a snadnou použitelný výukový balík 
software, který obsahuje tisíce obrázků a zdrojů pro vytváření interaktivních výukových hodin. Interwrite Workspace lze využít 
také k zvýrazňování nebo psaní poznámek přes libovolnou aplikaci spouštěnou na počítači. Připravené hodiny lze kdykoliv uložit, 
vytisknout nebo hodinu se všemi poznámkami zaslat studentům prostřednictvím e-mailu (např. kteří chyběli při výuce). Lze 
připojit až 30 tabletů k jednomu počítači, souběžně pracovat může max. 9 uživatelů.  

• Ovládání: Elektronickým perem  

• Technologie snímání: Elektromagnetická , dosah : 15,24m, detekce pera : méně než 0,5mm nad povrchem 

• Rozhraní: RF (USB)  

Modely MOBI : Mobi učitel (IP501) / Mobi žák (IP500) 
 

8 200,00 
 NIŽŠÍ CENA ! 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
InterWrite MOBI 500 
( pro studenty ) 

 
 

Totožný co se týká obsluhy a funkcí, pouze je zde černobílý display, který pouze ukazuje indikaci připojení ale nemá provázání 
na hlasovací zařízení  
 

7 400,00 

InterWrite iPanel™ 

 

Kombinace LCD monitoru, elektronického pera a InterWrite Software. Zařízení může lektor využít jako kontrolní monitor promítaného obrazu a 
zejména k ovládání a grafickou úpravu multimediální prezentace. iPanel jako součást pultu přednášejícího zajistí trvalý vizuální kontakt lektora s 
auditoriem. Stává se i řídícím prostředkem pro ovládání didaktické techniky. 
Technologie : LCD panel – NOVÝ 17" TFT, 16,7 mil.barev 
Aktivní plocha : 12"x9" (304mmx228mm) Rozměry : 388,2 mm x 412 mm x 49,5 mm Hmotnost : 5,0 kg 
Rozlišení : SXGA (1280x 1024 bodů) 
Kontrast : 450: 1 
Pozorovací úhel : -70°+60°H, -70° +60°V 
Elektronické pero : Tlakově senzitivní -512 úrovní, rozlišení +0,5mm 
Vstupy/výstupy : DC power in,DVI (IN) , VGA 15pin D-sub (IN/OUT),USB konektor 
Obsah dodávky : iPanel, elektronické pero(2 tlačítka)2ks, síťový zdroj,USB a VGA kabely, IW Software 
Kontrola velkoplošné projekce  
Grafická úprava a řízení multimediálních prezentací  
Volitelná grafická pozadí (linky,rastr,notová osnova,kalendář,…)  
Možnost uložení a exportu upravených prezentací v různých formátech, vč. tisku  
Sdílení pracovní plochy v síťových aplikacích  
Návaznost na ostatní produkty InterWrite: elektronická tabule  , bezdrátový tablet ,IW Software  

40 790,00 
 
 

Příslušenství k interaktivním tabulím INTERWRITE SCHOOLBOAR a DUALBOARD   
IW AL FIX 

 

Stěnový držák projektoru s ultrakrátkou vzdáleností. Obsahuje držák, délka 120 cm 3 200,00 

IW AL POSUV Vertikálně posuvná konstrukce pro IW tabuli. Obsahuje posuvný rám pro IW tabuli s ramenem pro projektor 15 000,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
IW AL POSUV+ 
MOBILE

Vertikálně posuvná konstrukce pro IW tabuli na pojízdném stojanu. Obsahuje posuvný rám pro IW tabuli s ramenem pro projektor+ pojízdný stojan 22 150,00 

IW AL POSUV 
WINGS

Vertikálně posuvná konstrukce pro IW tabuli s křídly. Obsahuje posuvný rám pro IW tabuli s ramenem pro projektor  24 950,00 

IW FIX WB Konstrukce pro IW tabuli s křídly pro pevnou montáž. Obsahuje rám pro tabuli s ramenem pro projektor, křídla 10 200,00 

IW PYLON* 

 

Vertikálně posuvná konstrukce pro IW tabuli  na pylonech. Obsahuje pylony, rám pro IW tabuli s ramenem pro projektor 19 750,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
IW COMPACT * 

 

Vertikálně posuvná konstrukce pro IW tabuli na pylonech s křídly. Obsahuje pylony, rám pro IW tabuli s ramenem pro projektor+ křídla 29.250,00 

Stojan k Interwrite Pojízdný stojan k interaktivním tabulím Interwrite 1077, 1060, 1085, 1071, 1095, DB 1260, 1277, 1285,1295 9 200,00 
Komunikační modul 
Interwrite RFCOM+  
RF USB Hub 

Komunikační modul pro interaktivní tabule Interwrite DualBoard/ Schoolboard pomocí přenosu přes Bluetooth- bezdrátově/ radio-frekvenčně - 2,4 
GHz 

2 900,00 

RF USB pro IW DualBoard, IW SchoolBoard a IW Mobi 1 620,00 
RF COM pro IW DualBoard, IW SchoolBoard 1 890,00 
Pult přednášejícího Dřevěný pult přednášejícího, možnost vestavění AV techniky, řídícího systému, vizualizéru a PC/ notebooku 11  900,00 
SB STSh police do pojízdného stojanu 4 200,00 
SB/ DB CHARG nabíječka bez per- pro IW DualBoard, IW SchoolBoard 1 960,00 
SB/ DB CHARGPen nabíječka + 2pera- pro IW DualBoard, IW SchoolBoard 3 200,00 
IW Mobi Dock Nabíjecí ( odkládací) stanice pro Interwrite Mobi 4 250,00 
SB PEN/DB PEN dobíjecí pero černé- pro IW DualBoard, IW SchoolBoard a pro IW tablet 750,00 
SB IPEN/ IW dobíjecí 
pero DB interaktivní pero šedé/ černé s barevným krytem pro IW Dual Board 750,00 
SP PENTips náhradní hrot (10 ks) 430,00 
SB EPEN elektronické pero s popisovačem EXPO 4 490,00 
SP USBHub USB Bluetooth Hub 4 990,00 
SP UPS/ SP DB síťový adaptér pro IW SchoolBoard a IW tablet/ pro IW DualBoard, IW SchoolBoard a pro IW Mobi Dock 1 020,00 

*cena pylonové konstrukce PYLON a COMPACT platí pro tabule DB1277, pro širokoúhlé rozměry příplatek 1.300,- Kč 
 

POZOR- PRESENTAČNÍ SYSTÉMY JSOU TU PRO VÁS! 
V případě Vašeho zájmu o interaktivní tabule pro přední projekci ( Panaboard, InterWrite, 3M WhiteBoard) 

pro Vaši zasedací místnost Vám rádi navrhneme vhodný typ!  
Součástí naší široké nabídky mohou být také projekční vozíky, stolky, video- skříně,konferenční stoly s křesly, moderační tabule, dělící systémy  

do komplexů kanceláří. 
Rádi Vám (po konzultaci s Vámi) provedeme návrh provedení Vaší prezentační místnosti.  

Lze provést i předvedení konkrétního výrobku i u Vás!!! 
 

 


