Oferta Especial PDI

Nova eRed3
55"

55"

96"
78"
56"

Pack Bàsic

Pack Intermedi

Pack Avançat

· PDI Educaria - Bi Bright eRed3: 56", 78, 96".

· PDI Educaria - Bi Bright eRed3: 78, 96".

· PDI Educaria - Bi Bright eRed3: 78, 96".

· Software Flow Works.

· Software Flow Works.

· Software Flow Works

· Garantia superfície 25 anys.

· Software Wizteach opcional.

· Software Wizteach opcional.

· Garantia components electrònics 5 anys.

· Caixa de connexió + cablejat.

· Caixa de connexió + cablejat.

· Transport inclòs.

· Altaveus Educaria 80W + suport.

· Altaveus Educaria 80W + suport.

· Trio: amplïi la seva eRed3 amb dues pissarres
blanques de 55 cadascuna.

· Projector Mitsubishi EW230U-ST gran angular

· Projector Epson ultracurt 450W .

· Suport telescòpic d'alumini.
· Instal·lació i transport inclòs.

La pissarra digital interactiva (PDI) Educaria-Bi Bright pot
utilitzar-se amb qualsevol dispositiu, retoladors estàndard o
amb la pròpia mà (tàctil).La superfície més resistent del mercat,
una altíssima velocitat de traçat, i sobretot, un preu molt
competitiu, fan d'aquesta PDI un producte totalment adaptat
a les necessitats reals dels Centres Docents.

Gran angular. El problema dels llocs amb limitat espai per
projectar pot solucionar-se amb el projector Mitsubishi
EW230U-ST. Ja no cal preocupar-se que l'interlocutor interfereixi
amb la seva ombra en la imatge projectada.

· Instal·lació i transport inclòs.
· Projector Epson ultracurt 460 per a aules amb
sostres de 2,5 mtes. d'alçada.

Aquesta innovadora gamma de projectors per a educació s'ha
dissenyat per oferir grans imatges en sales de qualsevol mida.
L'exclusiva tecnologia de miralls et permetrà projectar a una
distància ultracurta sense que apareguin ombres a la pantalla
ni enlluernaments a la presentació.

Cursos de formació per a tots els nivells a disposició dels nostres clients.

Suport de paret PDI:

Novetat!

+ projector amb regulació elèctrica
+ projector amb regulació manual

Suport mòbil PDI:

+ projector amb regulació elèctrica
+ projector amb regulació manual

Per a més informació consulti amb el seu assessor Cospa&Agilmic o envieu un correu a: ast@cospa-agilmic.com
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