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Ekran sufitowo-ścienny

Ekrany na stojakach

Indeks Cena

Ekran	sufitowo-ścienny	elektryczny MULTI171 629,00 zł
Ekran	sufitowo-ścienny	manualny MULTI169 369,00 zł

Indeks Cena

150	x	150	cm MULTI164 289,00 zł
178	x	178	cm MULTI165 299,00 zł
200	x	200	cm MULTI166 369,00 zł
244	x	244	cm MULTI167 459,00 zł

Rozmiar: 200 x 200 cm
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709413� 5�999,00�zł�

Statyw elektryczny do MAC Monitora
Za pomocą statywu z regulacją elektryczną w prosty sposób można zamienić monitor interaktywny w stół z interaktywną powierzchnią. Jest to niezastąpione roz-
wiązanie dla innowacyjnych szkół, przedszkoli, sal szkoleniowych. Praktyczną zaletą regulacji wysokości jest możliwość obniżenia górnej krawędzi monitora do 
poziomu umożliwiającego swobodny przejazd przez drzwi. Podstawa – solidnie i profesjonalnie wykonana z wysokiej jakości aluminium, trwała i stabilna – gwa-
rantuje bezpieczeństwo pracy. Obsługa statywu pilotem podwyższa komfort pracy z zestawem, eliminuje konieczność ręcznego regulowania i stabilizacji syste-
mu. Statyw dostępny wyłącznie w kolorze czarnym.

Statyw do monitora na podstawie jezdnej
Mobilny, uniwersalny, dwusłupowy statyw na podstawie jezdnej do monitora interaktywnego umożliwia swobodny przejazd monitora pomiędzy salami. Solidna 
konstrukcja jest wykonana z elementów stalowych. Statyw umożliwia montaż monitora interaktywnego o wadze do 100 kg i rozmiarze powyżej 46”. Słup ma wy-
sokość 160 cm, średnicę 60 mm i otwory umożliwiające przeprowadzenie okablowania wewnątrz. W komplecie znajduje się również adapter do uchwytu VESA.

709553� 1�599,00�zł�
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Uniwersalna podstawa jezdna z wysięgnikiem do projektora
Podstawa w pełni uniwersalna – regulacja uchwytów pozwala na instalację większości modeli tablic będących na naszym rynku, o wymiarach 77–100”. Ramię 
do projektora – z wysięgnikiem o maksymalnej długości 120 cm – umożliwia montaż projektora z szerokokątnym obiektywem. Wysięgnik pozwala na zamonto-
wanie projektora tuż nad tablicą, co minimalizuje efekt cienia. Najwyższy punkt (wierzchołek wysięgnika projektora) znajduje się na wysokości 229 cm. Podstawa 
zintegrowana z wysięgnikiem. Całość wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowo na jasnoszary kolor. Kółka, zaopatrzone w blokadę, zapewniają bez-
pieczeństwo podczas użytkowania. Produkt polski.

Uniwersalna podstawa jezdna do tablic interaktywnych
Podstawa do tablic interaktywnych, na kółkach. Może również służyć jako podstawa do białych tablic szkolnych. Jest w pełni uniwersalna – regulacja uchwytów 
pozwala na instalację większości modeli tablic będących na naszym rynku, o wymiarach 77–100”. Całość wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowo 
na jasnoszary kolor. Kółka z blokadą. Produkt polski.

708970� 849,00�zł�



MAC  
Technologie
Wspólnie dla nowoczesnej edukacji

• Wydajny i wytrzymały sprzęt dla szkół oraz przedszkoli

• Wysoka jakość w rozsądnej cenie

• Oferta stworzona w oparciu o potrzeby uczniów  
i komfort pracy nauczycieli

Programy edukacyjne

 Sprzęt biurowy

Urządzenia
interaktywne

ProjektoryNagłośnienie

Tablice i monitory
interaktywne

Programowanie

Laptopy i tablety

www.mac.pl/multimedia


