
94 325 Kč bez DPH, 114 133 Kč s DPH

Multidotykový panel Prowise 3 v 1  
Univerzální řešení pro MŠ i 1. stupeň ZŠ

 y Velký a jasný obraz, žádné stínění.

 y Přehrávání výukového obsahu, videí i pohádek.

 y Spolupráce až osmi dětí nad jednou aktivitou.

 y Bezpečný – jeden kabel na celou sestavu s bezpečnostní zástrčkou, motorický zdvih s dětskou pojistkou.

 y Licence software Prowise Touchtable Tools na jeden rok součástí dodávky. 

 y Možnost použití jakéhokoliv jiného softwaru včetně SMART Výukového softwaru.

Cena nezahrnuje instalaci a poplatky za dopravu a PHE.  
Nabídka platí do 31. 3. 2017 nebo do vyprodání zásob. 
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 MVelkoplošná HD obrazovka  N  Interaktivní dotykový panel  O  Multidotykový stůl

Interaktivní displej Prowise Entry Line 55“ 39 991 Kč s DPH

Multimediální počítač Prowise Education Entry PC 38 599 Kč s DPH

Multifunkční mobilní stojan Prowise All-in-one lift 35 543 Kč s DPH

nEInVEstICE



 y Kompletní řešení s vestavěným počítačem a mobilním stojanem.
 y Operační systém WIN10 je zárukou snadného ovládání, na které jste zvyklí.
 y Možnost použití jakéhokoliv softwaru včetně SMART Výukového softwaru.
 y Jediný napájecí kabel pro celou sestavu umožňuje snadnou obsluhu.
 y Multifunkční mobilní stojan s nastavením výšky a naklopením obrazovky od svislé po vodorovnou polohu.
 y Sestava vhodná jako druhý zobrazovač do třídy nebo do menší učebny.

IntErAKtIVní DIsPLEj ProwIsE
Entry LInE 55“

 y úhlopříčka obrazovky 55“ (140 cm)
 y rozlišení obrazu Full HD 1920x1080 bodů
 y 4mm krycí sklo s úpravou proti odleskům
 y IR dotyková technologie – 10 současných dotyků

MuLtIMEDIáLní PočítAč ProwIsE
EDuCAtIon Entry PC

 y procesor Intel Core i3
 y 4 GB RAM
 y 120 GB SSD
 y Wifi + Bluetooth

MuLtIfunKční MobILní stojAn
ProwIsE ALL-In-onE LIft

 y velká kolečka (125 mm) pro snadné převážení s brzdou
 y nastavení výšky 664 - 1324 mm (displej vodorovně)
 y nastavení výšky 989 - 1649 mm (displej svisle)
 y nastavení náklonu 0° - 90

software Prowise touchtable tools - připravené aktivity pro MŠ
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jednoduché počty s beruškami skládání tvarů hledání rozdílů


