
Data- Video- Media s.r.o. 
Autorizovaný distributor EPSON, SANYO,PANASONIC,TOSHIBA, 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                                                                                         
 

  Záruka- vizualizéry: SAMSUNG, LUMENS, AVerMedia - 2 roky,  zpětné projektory: 3M- 2 roky, diaprojektory: BRAUN, FOMEI, REFLECTA, SIMDA- 2 roky 
Vizualizéry  

 
 AVerVision VP-1    CP130/ 135              CP150/ 155                  CP300/ 355              CP355AF        SPC 300+          SPB350          SPB370     LUMENS DC120  DC160/ DC166                DC 265            PS 650/ 660                            
Název  Charakteristika Cena bez DPH 
AVerVision VP-1 - CMOS prvek 1/4“ 2.000.000 bodů/ výstup XGA (1280x 960 pixelů), skládací vizualizér  se snímací kamerou - tzv. " husí krk", digitální ZOOM 8x, auto focus,F = 3,0 , f =  9,6 mm, snímaná plocha dle 340x 

255mm, automatické ostření, 15 snímků / sek.automatické nastavení bílé a clony,  možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý,  kompenzace protisvětla, výstupy: 1x RGB-  XGA 
(1280x 960 ), 1x compozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, vestavěná paměť na 40 JPG obrázků !  Brašna, české 
menu a interaktivní SW, možnost dokoupení podsvětlovací desky ,  váha 1,2kg 

8 200,00 

AVerVision CP130 
DOPRODEJ !  

- CMOS prvek 1/2“ 850.000 bodů/ výstup XGA (1024x 768 pixelů), skládací vizualizér  se snímací kamerou - tzv. " husí krk", digitální ZOOM 8x, auto focus,F = 3,0 , f =  9,6 mm, snímaná plocha dle 330x 
250mm, manuální  ostření, 12 snímků / sek.automatické nastavení bílé a clony,  možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý,  kompenzace protisvětla, výstupy: 1x RGB-  XGA 
(1024x 768 ), 1x S-VHS, 1x compozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, vestavěná paměť na 40 JPG obrázků ! 
Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW, možnost dokoupení podsvětlovací desky ,  váha 2,4kg 

8 200,00 

AVerVision CP135 
NOVINKA !  

- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2“ 3.200.000 bodů / výstup HD (1280x 720 pixelů) , skládací vizualizér  se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 16X  CELKOVÝ ZOOM (2x AVERZOOM + digitální 
ZOOM 8x), F = 3,0 , f =  9,6 mm, snímaná plocha dle 330x 250mm, manuální ostření, 24 snímků / sek.automatické nastavení bílé a clony,  možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo 
černobílý,  kompenzace protisvětla, výstupy: 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x compozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER 
, FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně ), vestavěná paměť na 80 JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové 
ovládání, brašna, české menu a interaktivní SWAVer+, možnost dokoupení podsvětlovací desky ,  váha 2,4kg 

9 490,00 

AVerVision CP150 
DOPRODEJ !  

- CMOS prvek 1/2“ 3.200.000 bodů/ výstup XGA (1024x 768 pixelů) , skládací vizualizér  se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 2x AVERZOOM + digitální ZOOM 8x, F = 3,0 , f =  9,6 mm, snímaná plocha dle 
330x 250mm, manuální  ostření, 24 snímků / sek., automatické nastavení bílé a clony,  možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý,  kompenzace protisvětla, výstupy: 1x RGB-  
XGA (1024x 768 ), 1x S-VHS, 1x compozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, paměť na 80 JPG obrázků ! Zachycení 
obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB !Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW, možnost dokoupení podsvětlovací desky ,  váha 2,4 kg 

9 900,00 

AVerVision CP155 
NOVINKA !   

- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2“ 3.200.000 bodů / výstup HD (1280x 720 pixelů), skládací vizualizér  se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 16X  CELKOVÝ ZOOM (2x AVERZOOM + digitální 
ZOOM 8x), F = 3,0 , f =  9,6 mm, snímaná plocha dle 330x 250mm, automatické/ manuální ostření, 24 snímků / sek.automatické nastavení bílé a clony,  možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz 
v barvě nebo černobílý,  kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x compozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, 
různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně ), vestavěná paměť na 80 JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- 
výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, možnost dokoupení podsvětlovací desky ,  váha 2,4kg 

12 100,00 

AverVision CP300 
DOPRODEJ ! 
 

- CMOS prvek 1/2“ 3.200.000 bodů/ výstup WXGA (1280x 720 pixelů) , skládací vizualizér  se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 2x AVERZOOM + digitální ZOOM 8x, F = 3,0 , f =  9,6 mm, snímaná plocha 
dle 330x 250mm, manuální  ostření, 24 snímků / sek., automatické nastavení bílé a clony,  možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý,  kompenzace protisvětla, výstupy: 1x 
RGB-  XGA (1024x 768 ), 1x S-VHS, 1x compozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, paměť na 80 JPG obrázků ! 
Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB !Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW, možnost dokoupení podsvětlovací desky ,  váha 2,4 kg 

13 900,00 

AVerVision CP355 
NOVINKA !   

- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2,5“ 3.200.000 bodů / výstup HD (1280x 720 pixelů), skládací vizualizér  se snímací kamerou, skládací vizualizér  se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 80X  CELKOVÝ 
ZOOM (10x AVER® OPTICKÝ ZOOM + digitální ZOOM 8x), F = 3,2 (Wide), F 6,8 (tele), fl =  6,26- 30,75 mm, snímaná plocha dle 400x 300mm, laserové vymezení polohy, automatické/ manuální ostření, 24 
snímků / sek.automatické nastavení bílé a clony,  možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý,  kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x 
compozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně ), vestavěná 
paměť na 80 JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, možnost dokoupení podsvětl. desky, váha 2,6kg 

14 690,00 

AVerVision® 
355AF 
NOVINKA !   

- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2,5“ 5.000.000 bodů / výstup FULL HD (1920x 1080 pixelů), skládací vizualizér  se snímací kamerou umístěnou na mechanické ramenu, 48X  CELKOVÝ ZOOM (6x 
AVER® OPTICKÝ ZOOM + digitální ZOOM 8x), f =  7,3- 21,9 mm, snímaná plocha dle 350x 260mm, laserové vymezení polohy, automatické/ manuální ostření, 24 snímků / sek.automatické nastavení bílé a 
clony,  možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý,  kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x compozitní video, SLOT SDHC 
KARTY ! Možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně ), vestavěná 
paměť na 80 JPG obrázků ( 5 mil. ); 240 snímků (XGA)! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, možnost 
dokoupení podsvětlovací desky ,  váha 2kg 

19 690,00 

AVerVision 
SCP300+ 
NOVINKA !   

- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2,5“ 3.200.000 bodů / výstup HD (1280x 720 pixelů), skládací vizualizér  se snímací kamerou, skládací vizualizér  se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 80X  CELKOVÝ 
ZOOM (10x AVER® OPTICKÝ ZOOM + digitální ZOOM 8x), F = 3,0 , f =  9,6 mm, snímaná plocha dle 400x 300mm, laserové vymezení polohy, automatické/ manuální ostření, 24 snímků / sek.automatické 
nastavení bílé a clony,  možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý,  kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x compozitní video, 
možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně ), vestavěná paměť na 80 
JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, možnost dokoupení podsvětlovací desky ,  váha 4kg 

20 690,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
AVerVision® 
SPB350 
NOVINKA !   

- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2,5“ 5.000.000 bodů / výstup FULL HD (1920x 1080 pixelů), skládací vizualizér  se snímací kamerou umístěnou na mechanické ramenu, 160X  CELKOVÝ ZOOM (20x 
AVER® OPTICKÝ ZOOM + digitální ZOOM 8x), f =  6- 60 mm, snímaná plocha dle 310x 233mm, laserové vymezení polohy, automatické/ manuální ostření, 30 snímků / sek.automatické nastavení bílé a 
clony,  možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý,  kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x compozitní video, SLOT SDHC 
KARTY ! Možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně ), vestavěná 
paměť na 80 JPG obrázků ( 5 mil. ); 80 snímků (UXGA)! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, včetně 
podsvětlovací desky ,  váha 7,3kg 

28 500,00 

AVerVision® 
SPB370 
NOVINKA !   

- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2,5“ 5.000.000 bodů / výstup FULL HD (1920x 1080 pixelů), skládací vizualizér  se snímací kamerou umístěnou na mechanické ramenu, 160X  CELKOVÝ ZOOM (20x 
AVER® OPTICKÝ ZOOM + digitální ZOOM 8x), f =  6- 60 mm, snímaná plocha dle 310x 233mm, laserové vymezení polohy, automatické/ manuální ostření, 30 snímků / sek.automatické nastavení bílé a 
clony,  možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý,  kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 2x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x compozitní video, RS-232, RJ-45, 
1x vstup na mikrofon, 1x audio výstup, SLOT SDHC KARTY ! Možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, 
dělený obraz (vertikálně a horizontálně ), vestavěná paměť na 80 JPG obrázků ( 5 mil. ); 80 snímků (UXGA)! Ethernet port umožňuje ovládat vizualizace přes internetový prohlížeč ! 
Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, včetně podsvětlovací desky ,  váha 7,3kg 

36 300,00 

Lightbox pro  
Aver 130/ 150/ 330 

Příslušenství k AVerMedia - Prosvětlovací podložka pro fólie, filmy, negativy, rentgenové snímky apod .  2 700,00 

Mikroskop Adapter 
pro Aver  130/150/ 
CP300 

Příslušenství k AVerMedia - distanční kroužek k mikroskopu pro AverVision 130/ 300/ 330 790,00 

LED Modul pro 
Aver CP130/150 

Příslušenství k AVerMedia - LED osvětlení a ukazovátko pro jednodušší umísťování snímaných dokumentů pro AverVision 130/ 150  2 590,00 

LUMENS  
DC120 
 

- ZÁKLADNÍ MODEL URČENÝ ZEJMÉNA ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM ! CCD prvek 1/3“ 827.132 bodů, - převádí se digitální výstup ! Rychlé a jednoduché automatické zaostřování ! skládací vizualizér  se 
snímací kamerou včetně osvětlení na hlavě stojanu (zářivka se studenou katodou ),  ZOOM objektiv 8x, snímaná plocha 420x 315mm, 30 snímků / sek. , možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo 
černobílý, vstupy: 0, výstupy: USB , možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru ( 9 snímků ), komunikace s PC prostřednictvím TWAIN ovladače, možnost natáčení kamery do stran 
v úhlu 180°, brašna, váha 1 kg 

8 320,00 

LUMENS  
DC160 
SXGA rozlišení ! 
DOPRODEJ ! 

- CCD prvek 1/3“ 1.379.168 bodů S-XGA  - převádí se digitální výstup ! Rychlé a jednoduché automatické zaostřování – nejvýznamnější „zlepšovák“ ! skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně osvětlení 
na stojanu (zářivka se studenou katodou ), 4 laser. diody pro snadné zaměření dokumentu,  ZOOM objektiv  48x (3x optický,  16x digitální ), F = 2,8 – 4,8 , f= 5,4 -16,2mm, snímaná plocha 340x 270 mm , 
manuální ostření i ZOOM, 15 snímků / sek. , možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 0, výstupy: 1x DVI, 1x RGB-  SXGA (1280x 1024), USB, kompozitní video, RS 232 ,  možnost 
snímání a následného uložení do interní  paměti vizualizéru (48 snímků ), komunikace s PC prostřednictvím TWAIN ovladače, možnost natáčení kamery do stran v úhlu 180°, s dálkovým ovladačem,  
váha 2,3 kg 

16 800,00 

LUMENS  
DC166 
NOVINKA ! 

- CMOS prvek 1/3“ 1.379.168 bodů S-XGA  - převádí se digitální výstup ! Rychlé a jednoduché automatické zaostřování – nejvýznamnější „zlepšovák“ ! skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně 
osvětlení na stojanu (zářivka se studenou katodou ), 4 laser. diody pro snadné zaměření dokumentu,  ZOOM objektiv  48x (6x optický, 8x digitální ), F = 2,8 – 4,8 , f= 5,4 -16,2mm, snímaná plocha 420x 315 mm 
, manuální ostření i ZOOM, 20 snímků / sek.- běžně/ 30 snímků / sek.- speciální mód, , možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 0, výstupy: 1x DVI, 1x RGB-  SXGA (1280x 1024), 
USB, kompozitní video, RS 232 ,  možnost snímání a následného uložení do interní  paměti vizualizéru (120 snímků ), SD SLOT,komunikace s PC prostřednictvím TWAIN ovladače, možnost natáčení 
kamery do stran v úhlu 180°, s dálkovým ovladačem, váha 2,3 kg 

18 200,00 

LUMENS 
DC265 
NOVINKA ! 

Extra: FULL HD přenosný vizualizér! - CMOS prvek HDTV 1080P- převádí se digitální výstup ! HDTV 1080P, UXGA(1600x1200), SXGA(1280x1024), XGA(1024 x 768 bodů)skládací vizualizér  se snímací 
kamerou včetně 2 zářivek/ lamp na osvětlení na stojanu, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 20 snímků / sek.- běžně/ 30 snímků / sek.- speciální mód, ZOOM objektiv  48x ( 6x optický,  8x digitální ),    
F = 2,9 – 6,9 , f= 6,2 -18,6mm, snímaná plocha 406x 305mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š  šum  méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, 
výstupy:  1x HDMI, 1 x RGB-  XGA (1024x 768 ), 600 TV řádek, , možnost interní/externí synchronizace, PC interface, RCA(zvuk+ kompozitní videosignál), mic, SD SLOT,možnost natáčení kamery do stran 
v úhlu 270°,  různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru ( 240 snímků ! ) , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým 
ovladačem, váha 2,3 kg 

21 600,00 

LUMENS 
PS650 
NOVINKA ! 
 

- CCD prvek 1/3“ 921.600 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 30 snímků / 
sek. , ZOOM objektiv  90x ( 15x optický,  6x digitální ),    F = 2,9 – 6,9 , f= 6,2 -18,6mm, snímaná plocha ( max. 355x 266mm- min. 151x 83,5 mm- s podsvícením ) , automatické nastavení bílé a clony, odstup 
S/Š  šum  méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 2x RGB, 2x Audio, výstupy:  1x HDMI, 2 x RGB-  SXGA (1280x 720 ), 600 TV řádek, PS /2 myš, možnost 
interní/externí synchronizace, PC interface, RCA(zvuk+ kompozitní videosignál), možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°,  různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní 
paměti vizualizéru (120 snímků ) , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Vestavěný slot na SD kartu ! s dálkovým ovladačem, váha 5,5 kg 

27 300,00 

LUMENS 
PS660 
NOVINKA ! 
 

- CCD prvek 1/3“ 921.600 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 30 snímků / 
sek. , ZOOM objektiv  60x ( 15x optický,  4x digitální ),    F = 2,9 – 6,9 , f= 6,2 -18,6mm, snímaná plocha ( max. 355x 266mm- min. 130x 100 mm- s podsvícením ) , automatické nastavení bílé a clony, odstup 
S/Š  šum  méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 2x RGB, 2x Audio, 1x MIC, výstupy:  1x HDMI, 2 x RGB-  SXGA (1280x 720 ), 600 TV řádek, PS /2 myš, 
možnost interní/externí synchronizace, PC interface, RCA(zvuk+ kompozitní videosignál), možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°,  různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do 
interní paměti vizualizéru (240 snímků ) , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Vestavěný slot na SD kartu ! s dálkovým ovladačem, váha 5,5 kg 

33 100,00 
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SDP- 850/ 850DX                 SDP-860           SDP-950STRP/DXRP UF- 80ST/ DX     UF- 130ST/ 130DX     SDP6500     

 

Název  Charakteristika Cena bez DPH 
SAMSUNG  
SDP-850 
NOVINKA ! 

- CCD prvek 1/3“ 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu bez podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. 
, ZOOM objektiv  42x ( 14x optický,  3x digitální ),   F= 1,5- 2,1, f= 4,8- 67,2mm, snímaná plocha max. 298x 221 mm, min. 21,7x 16,4 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š  šum  méně než 47 dB, 
obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy:  1 x RGB-  XGA (1024x 768) , možnost interní/externí synchronizace, PC interface, možnost natáč.kamery do stran v úhlu 120°, různé režimy, RS232, s 
dálkovým ovladačem, brašna , váha 5,7 kg 

24 900,00 

SAMSUNG  
SDP-850DX 
NOVINKA ! 

- CCD prvek 1/3“ 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu bez podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. 
, ZOOM objektiv  42x ( 14x optický,  3x digitální ),   F= 1,5- 2,1, f= 4,8- 67,2mm, snímaná plocha max. 298x 221 mm, min. 21,7x 16,4 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š  šum  méně než 47 dB, 
obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy:  1 x RGB-  XGA (1024x 768) , možnost interní/externí synchronizace, PC interface, možnost natáč.kamery do stran v úhlu 120°, různé režimy, RS232, , 
zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna , váha 5,7 kg 

26 900,00 

SAMSUNG  
SDP-860 
SXGA rozlišení ! 
 

- PS CMOS IS prvek 1/3“ 1.390.00 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně LED osvětlení na stojanu, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM,  
30 snímků / sek. , ZOOM objektiv  48x ( 6x optický,  8x digitální ),    F = 2,8 – 2,9 , f= 6,3 -74,4mm, snímaná plocha max. 355x 282 mm, min. 22x 39 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š  šum  
méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, přehrávání obrazu, obrazový/ textový/ zákaznický režim, uložení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, Audio, 220V, výstupy:  1x DVI, 1 x RGB-  
S- XGA (efektivní body: 1329x 1049 ), 700 TV řádek, možnost interní/externí synchronizace, PC interface, možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°,  různé režimy, RS232, možnost snímání a následného 
uložení do interní paměti vizualizéru (4 paměťová místa po 8 snímcích- 32 snímků ), SD SLOT, zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, váha 3,5 kg 

26 900,00 

SAMSUNG  
SDP-950STR 
 

- CCD prvek 1/3“ 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. , 
ZOOM objektiv  36x ( 12x optický,  3x digitální ),   F= 2,9, f= 6,3- 75,6mm, snímaná plocha max. 297x 210 mm, min. 24x 32 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š  šum  méně než 47 dB, možnost 
negat. obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, 1x PS2 výstupy:  2 x RGB-  XGA (1024x 768) , 1x S- VHS, 1x RCA (zvuk+ kompozit. videosignál)možnost interní/externí synchronizace, PC 
interface, , možnost natáč.kamery do stran v úhlu 120°, různé režimy, RS232, , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna , váha 5,5 kg 

47 200,00 

SAMSUNG  
SDP-950DXR 
 

- CCD prvek 1/3“ 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. , 
ZOOM objektiv  42x ( 12x optický,  3x digitální ),   F= 2,9, f= 6,3- 75,6mm, snímaná plocha max. 297x 210 mm, min. 24x 32 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š  šum  méně než 47 dB, možnost 
negat. obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, 1x PS2 výstupy:  2 x RGB-  XGA (1024x 768) , 1x S- VHS, 1x RCA (zvuk+ kompozit. videosignál)možnost interní/externí synchronizace, PC 
interface, , možnost natáč.kamery do stran v úhlu 120°, různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru ( 8 obrázků ), přehled uložených obrazů v paměti (3x 3 ), 
možnost otáčení obrazu, digitální úprava obrazu- dvě poloviny, až 9 náhledů , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna , váha 5,5 kg 

49 900,00 

SAMSUNG  
UF-80ST 
 

- CCD prvek 1/3“ 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. , 
ZOOM objektiv  42x ( 14x optický,  3x digitální ),   F= 1,5- 2,1, f= 4,8- 67,2mm, snímaná plocha max. 355x 282 mm, min. 22x 39 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š  šum  méně než 47 dB, 
možnost negat. obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy:  1x DVI, 1 x RGB-  XGA (1024x 768) , možnost interní/externí synchronizace, PC interface, možnost natáč.kamery do stran 
v úhlu 270°, různé režimy, RS232, zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna , váha 5 kg 

42 900,00 

SAMSUNG  
UF-80DX 
 

- CCD prvek 1/3“ 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. , 
ZOOM objektiv  42x ( 14x optický,  3x digitální ),   F= 1,5- 2,1, f= 4,8- 67,2mm, snímaná plocha max. 355x 282 mm, min. 22x 39 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š  šum  méně než 47 dB, 
možnost negat. obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy:  1x DVI, 1 x RGB-  XGA (1024x 768) , možnost interní/externí synchronizace, PC interface, možnost natáč.kamery do stran 
v úhlu 270°, různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru ( 8 obrázků ), možnost otáčení obrazu, digitální úprava obrazu- dvě poloviny, až 9 náhledů , 
zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna , váha 5 kg 
 

47 900,00 

SAMSUNG  
UF-130ST 

- PS CMOS IS prvek 1/3“ 1.320.00 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně LED osvětlení na stojanu, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 22,5 snímků/ sek- S-
XGA, 30 snímků / sek.- HD/ 1.280x 720p , ZOOM objektiv  42x ( 14x optický,  3x digitální ),    F = 1,5 – 2,1 , f= 4,8 -67,2mm, snímaná plocha max. 298x 221 mm, min. 21,7x 16,4 mm, automatické nastavení 
bílé a clony, odstup S/Š  šum  méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, přehrávání obrazu, obrazový/ textový/ zákaznický režim, uložení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, 220V, 
výstupy: 1x DVI, 1 x RGB- S- XGA (efektivní body: 1296x 966 ), 700 TV řádek, možnost interní/externí synchronizace,  PC interface, možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°,  různé režimy, RS232, 
zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna, myš, váha 5 kg 
 

55 400,00 

SAMSUNG  
UF-130DX 

- PS CMOS IS prvek 1/3“ 1.320.00 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně LED osvětlení na stojanu, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 22,5 snímků/ sek- S-
XGA, 30 snímků / sek.- HD/ 1.280x 720p , ZOOM objektiv  42x ( 14x optický,  3x digitální ),    F = 1,5 – 2,1 , f= 4,8 -67,2mm, snímaná plocha max. 298x 221 mm, min. 21,7x 16,4 mm, automatické nastavení 
bílé a clony, odstup S/Š  šum  méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, přehrávání obrazu, obrazový/ textový/ zákaznický režim, uložení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, 220V, 
výstupy: 1x DVI, 1 x RGB- S- XGA (efektivní body: 1296x 966 ), 2x USB LAN, 700 TV řádek, možnost interní/externí synchronizace,  PC interface, multimediální přehrávač, prohlížeč dokumentů, Internetový 
prohlížeč, možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°,  různé režimy, RS232, SD SLOT, zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB! s dálkovým ovladačem, myš, brašna, váha 5 kg 
 

59 700,00 
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Název  Charakteristika Cena bez DPH 
SAMSUNG  
SDP6500 P 
SXGA rozlišení ! 
 

- PS CCD prvek 1/2“ 1.500.00 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér  se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM,  
15 snímků / sek. , ZOOM objektiv  48x ( 12x optický,  4x digitální ),    F = 2,8 – 2,9 , f= 6,3 -74,4mm, snímaná plocha max. 355x 282 mm, min. 22x 39 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š  šum  
méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy:  1x DVI, 1 x RGB-  S- XGA (1280x 1024 ), 400 TV řádek, S- VHS, možnost interní/externí synchronizace, 
PC interface, RCA(zvuk+ kompozitní videosignál), možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°,  různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (4 paměťová 
místa po 8 snímcích- 32 snímků ) , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, váha 9,2 kg 

56 900,00 

Prosvětlovací 
podložka SLB-5 

Prosvětlovací plocha pro vizualizéry SVP 5300 a SDP 850 3 200,00 

Prosvětlovací 
podložka SLB-8 

Prosvětlovací podložka pro UF- 80 3 300,00 

Přídavná kamera 
SUB-5500 

Přídavná kamera pro SVP-5500 STP/ DXP 3 500,00 

Carring Bag 950  Transportní  taška pro SDP-950 STR/ DXR/ 900 DXR 4 700,00 

Zpětné projektory školní a úsporné 

 Chyba!  
3M 1608   1705/1708/1720/1750 

Zpětné projektory stolní 

 
3M 1805/08/20/50 SENCOR SOP 2000      

  

Název  přístroje Technická charakteristika  Cena bez DPH Název  přístroje Technická charakteristika  Cena bez DPH  
3M1608 1xčočkový objektiv; měnič lamp, halogen. lampa 24V/250W; 2000 lm, 13,6kg           4 500,00 3M1808 1xčočkový, 1x 24V/275W, přepínač sníženého výkonu; 2300 lm, 11,3 kg 9 500,00  
3M1705 
SNÍŽENÍ CENY ! 

1xčočkový objektiv; halogen. lampa 24V/250W; 2300 lm           5 300,00 SENCOR  
SOP2000 

3xčočkový, 2x 24V/250W, přepínač sníženého výkonu; 2500 lm, 13,8 kg 6 490,00  

3M1708 
SNÍŽENÍ CENY ! 

jako typ 1705 + měnič lamp  5 500,00 SENCOR  
SOP000 

3xčočkový, 2x 36V/400W, přepínač sníženého výkonu; 5200 lm, 14,4 kg 7 990,00  

3M1720 jako typ 1708 + 3xčočkový objektiv; 2500 lm  7 000,00 3M1850 3xčočkový objektiv+ měnič lamp; halogenová lampa 36V/400W a sklopné rameno; 
4000 lm, vhodný pro LCD , 12,6 kg 

11 900,00  

3M1750  
SNÍŽENÍ CENY ! 

3xčočkový objektiv+ měnič lamp; halogen. lampa 36V/400W; 4500 lm  9 500,00 3M9800 3xčočkový objektiv+ měnič lamp; methal halidová lampa 575W a sklopné rameno; 
6000 lm, vhodný pro LCD , elektronika, 15,6 kg 

44 500,00 

 

     3M 2000T      3M 2660      SENCOR SOP 1000      DP 30/ DP 60     FOMEI AFS-250 IR LASER 
Zpětné projektory přenosné 

 

Název  přístroje Technická charakteristika  Cena bez DPH 
3M 2000 T 3xčočkový objektiv; lampa 220V/400W; 1900 lm; 6,8 kg 10 300,00 
3M 2660  3xčočkový objektiv+ měnič lamp; halogenová lampa 24V/250W; skvělý design- robustnější provedení; 2500 lm; 5,7 kg+ BRAŠNA ZDARMA !!! 13 400,00  
SENCOR SOP 1000  SNÍŽENÍ CENY ! 3xčočkový objektiv+ měnič lamp; halogenová lampa 36V/400W; skvělý design- robustnější provedení; 4500 lm; 6,0 kg 10 700,00  

Lampy a čočky na zpětné projektory     
Název  přístroje Technická charakteristika  Cena bez DPH 
3M (pro 4400, 9080, 9200, 2770T) lampa FNT 24V/275W, 80 hod. 330,00 
3M (pro řadu 1700) lampa FNT 24V/250W, 80 hod. 181,00  
3M (pro 2000, 2770 C) lampa FSY 240V/400W, 80 hod. 990,00  
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3M(pro 9400, 9700, 9550, 9800)  lampa EVD 36V/400W , 80 hod.                   520,00  
3M( pro 3700, 9850)  lampa výbojková MSR-575-HR, 220V/575 W 8 230,00  

Epidiaskopy , diaprojektory- podrobnější ceník (SIMDA,KODAK,REFLECTA)Vám zašleme na požádání   
Název  přístroje Technická charakteristika  Cena bez DPH 
Episkop DP 60  35 000,00 
Braun Paximat Multimag SC 668/669 250W výkon,v ceně objektiv 2,8/85 mm, Autofokus, časování snímků i automatické, v ceně IR remote, velmi elegantní, krémová barva, váha 5,9 kg , typ 669 + PC interface 15. 290,00 
Braun objektivy různé ohniskové vzdálenosti Na vyžádání  
FOMEI AFS- 250 IR LASER  250W výkon,v ceně objektiv 2,8/90 mm, Autofokus,  v ceně IR remote, včetně laserového ukazovátka šedá barva, váha 5,9 kg      6 500,00   
Paximat Original Magazine 50 lineární zásobník  na 50 diarámečků        150,00  

 

 


