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1 MAC TABLICA 86" CERAMICZNA  

Interaktywna MAC tablica to sprawdzony sposób na fascynujące zajęcia w przedszkolu i 

szkole. Atrakcyjny wygląd, łatwa obsługa, polskie menu i bogata biblioteka multimediów 

gwarantują, że każde dziecko z radością podejdzie do tablicy. Korzystanie z niej przez 

nauczyciela i uczniów jest niezwykle proste, a przy tym zapewnia wiele radości i zabawy. 

Zaletą tablicy są boczne paski z czytelnymi przyciskami. Dzięki nim korzystanie z tej 

pomocy jest wygodniejsze. Do każdej MAC tablicy jest dołączone oprogramowanie EClass 

zawierające bogatą bibliotekę zasobów i narzędzi gotowych do użycia w trakcie 

przeprowadzania zajęć lekcyjnych.  

 

 

 

Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni. Obsługa za pomocą: palec, pióro (pisak), 
dowolny przedmiot. Przekątna zewnętrzna: 86”. Wymiary zewnętrzne (cm): 176 x 127 cm. 
Wymiary wewnętrzne (cm): 166 x 117 cm. Proporcje obrazu: 4:3. Załączone akcesoria: 
półka interaktywna, 4 pisaki, wskaźnik teleskopowy, uchwyty do montażu, instrukcja 
obsługi, oprogramowanie do tablicy Eclass. Waga: 16 kg.  
 
GWARANCJA: 5 LAT 

 

2 715784 23% 
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2. Wirtualne laboratorium Ei System  

Wirtualne laboratorium przedmiotowe EI System To zestaw 534 najpotrzebniejszych 
multimedialnych ilustracji z biologii, chemii, fizyki do prowadzenia ciekawych zajęć z 
uczniami w szkołach ponadpodstawowych na zajęciach stacjonarnych oraz w nauce zdalnej. 
Ilustracje przygotowane zostały w formacie PDF, dzięki temu można je przesłać 
bezpośrednio do uczniów, jak i zamieścić na szkolnej platformie online. Karty można 
również wydrukować. Unikalną cechą zestawu jest dostępność ilustracji w trzech różnych 
wersjach: • ilustracji bazowych, • ilustracji wraz z opisem, • ilustracji do przeprowadzenia 
ćwiczeń sprawdzających wiedzę uczniów. Zestaw dostępny jest na nośniku pendrive 
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3. PROJEKTOR EPSON EB-530 
 
RZUT KRÓTKI 
 
Projektor EB-530 został wyposażony w technologię 3LCD, która gwarantuje znakomitą 
jakość wyświetlania, większą jasność obrazu i dokładność koloru.  
 

 

 

Rzut: krótki  
System projekcyjny: 3LCD  
Rozdzielczość: 1024 x 768  
Proporcje obrazu: 4 :3  
Kontrast: 16 000: 1  
Jasność: 3 200 lumenów (światło białe i kolorowe)  
Moc lampy: 215 W  
Czas pracy lampy: 5 000 h (jasny), 10 000 h (Eco)  
Rozmiar projekcji: przekątna 50” – 108”  
Przyłącza: Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 
Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA x 2, Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału 
kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego x 2, Wejście S-Video, Stereofoniczne 
wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack x 2, Wejście mikrofonu, 
Wejście audio typu cinch  
 
GWARANCJA: 5 LAT 

 

 

2 734398 23% 
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4. Mobilny zestaw nagłośnieniowy 

 

PORT15VHF-BT to samodzielny, w pełni funkcjonalny system nagłośnieniowy – idealny w 

zastosowaniach mobilnych, dzięki wbudowanemu akumulatorowi wielokrotnego 

ładowania. Zestaw składa się z: wielofunkcyjnej aktywnej kolumny, dwóch mikrofonów 

bezprzewodowych, bezprzewodowego pilota sterującego oraz okablowania. 

 
Cechy kolumny: wbudowany wzmacniacz mocy, odtwarzacz MP3 z czytnikiem USB i SD, 
funkcja Bluetooth, 2 x mikrofon bezprzewodowy, regulacja equalizera: Bass&Treble, 
regulacja głośności oraz kontrola ECHO dla mikrofonów, regulacja głośności muzyki, 
dodatkowe wejścia MIC oraz LINE IN, wbudowane akumulator oraz ładowarka, możliwość 
ładowania zarówno z sieci 230 V, jak i zasilaniem 12 V, uchwyt i kółka dla ułatwienia 
transportu, pilot bezprzewodowy  
 
GWARANCJA: 3 LATA                                   

2 MULTI138 23% 

 ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY: 17.500 ZŁ 

 


