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OFERTA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Nasza firma wykonuje usługę w postaci okresowego przeglądu sprzętu
interaktywnego. Przegląd polega na kompleksowym czyszczeniu,
ustawieniu oraz aktualizacji oprogramowania. Ponad to zapewniamy
wymianę uszkodzonych elementów zestawu takich jak: przewody,
przedłużacze, przejściówki, listwy maskujące i inne.
Prowadzimy również szkolenia z zakresu obsługi sprzętu interaktywnego.
Współpracujemy ze znanymi na naszym rynku dostawcami:

Naprawiamy projektory, tablice interaktywne, komputery oraz drukarki.
Serwisujemy projektory i rzutniki multimedialne wszystkich producentów,
wymieniamy lampy w projektorach, bezpłatnie diagnozujemy.

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, której można zaufać
i powierzyć uszkodzony sprzęt. Mamy za sobą setki skutecznych napraw,
pozwala nam to szybko i prawidłowo diagnozować problemy
jednocześnie minimalizując koszty. Posiadamy własny magazyn części
zamiennych, dzięki czemu większość napraw jesteśmy w stanie
zrealizować w ekspresowym tempie.
•
•
•
•

Bezpłatna diagnoza
Kontakt telefoniczny lub mailowy z wyceną
Profesjonalna, szybka i niedroga naprawa
Gwarancja na wykonane usługi

Profil naszej działalności skierowany jest do instytucji
publicznych, oświatowych oraz prywatnych.
Oferujemy usługi w zakresie:
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Kod produktu: 002/7089/M
Przekątna tablicy:
Technologia:
Projektor standardowy:
Forma obsługi:
Oprogramowanie:

70”
Dotykowa - pozycjonowanie w podczerwieni
Model zależny od aktualnej dostępności.
palcem
Bogate, funkcjonalne i intuicyjne
oprogramowanie pozwala na realizację
wielu przydatnych, kreatywnych funkcji,
jak: rozpoznawanie pisma
odręcznego, odtwarzanie video z
możliwością „pisania” na filmie, zrzuty
video, szybkie tworzenie figur
geometrycznych.

Program posiada bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z większością formatów graficznych.
Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej).
Wyposażenie:
Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki.
W zestawie okablowanie 10m (HDMI+zasilające) oraz uchwyt AVTek Easy
Mount 43-65 biały - montaż w cenie zestawu.
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Kod produktu: 001/7493/M
Przekątna tablicy: 70"
Technologia:
Dotykowa - pozycjonowanie w podczerwieni
Forma obsługi:
palcem
Oprogramowanie: Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na
realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak:
rozpoznawanie pisma odręcznego,odtwarzanie video z
możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur
geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę załączników
związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z
większością formatów graficznych. Integruje się z programami
pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do
dokumentów (w formie graficznej).
Wyposażenie:
Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki,
zestaw montażowy;
Zestaw interaktywny na bazie tablicy myBoard 70"' Uchwyt ścienny z
płynną regulacją wysokości, pozwalający dostosować wysokość
tablicy do wzrostu dzieci,
Idealny dla mniejszych dzieci, grup przedszkolnych lub klas
integracyjnych z osobami poruszającymi się na wózkach,
Zestaw do samodzielnego montażu
Zestaw zawiera:
tablicę interaktywną myBoard 70"C
głośniki myBoard sound AMP-32
projektor EPSON EB-520 (szerokokątny, 2700 ANSI lm)
uchwyt ścienny z regulowaną wysokością i wysięgnikiem uVIS-RW100~70"
okablowanie 10m (HDMI + zasilające)
- montaż w cenie zestawu.
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Kod produktu: 003/7246/M
Przekątna tablicy:
Technologia:
Forma obsługi:
Oprogramowanie:

70"
Dotykowa - pozycjonowanie w podczerwieni
palcem
Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na
realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak:
rozpoznawanie pisma odręcznego,odtwarzanie video z możliwością
„pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur
geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę załączników
związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z
większością formatów graficznych. Integruje się z programami
pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do
dokumentów (w formie graficznej).
Wyposażenie:
Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki,
zestaw montażowy; Zestaw interaktywny na bazie tablicy myBoard 70"'
Uchwyt ścienny z płynną regulacją wysokości, pozwalający dostosować wysokość tablicy do wzrostu dzieci, Idealny dla mniejszych dzieci, grup przedszkolnych lub klas integracyjnych z osobami poruszającymi się na wózkach,
Zestaw zawiera:
tablicę interaktywną myBoard 70"C
głośniki myBoard sound AMP-32
projektor EPSON EB-520 (szerokokątny, 2700 ANSI lm)
uchwyt ścienny z regulowaną wysokością i wysięgnikiem uVIS-RW100~70"
okablowanie 10m (HDMI + zasilające)
- montaż w cenie zestawu.
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Kod produktu: 006 /7863/M
MONITOR INTERAKTYWNY MYBOARD LED 55" FHD Z ANDROIDEM
Najważniejsze cechy:·
wbudowany system Android 5.0
funkcja 32 TOUCH - ze wsparciem aż 32 punktów dotyku
żywotność panelu LED 50 tys. godzin
powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową powłoką
antyrefleksyjną
system audio 2 x 15W
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Kod produktu: 005/7954/M
myBoard Silver 84" S + Epson EB-670* (ultra SHORT z uchwytem)
5 lat gwarancji

Zestaw zawiera:
tablicę interaktywną myBoard 84"S
głośniki myBoard sound AMP-32
projektor Epson EB-670 (ultra SHORT) - 5 lat gwarancji!
uchwyt ścienny dedykowany do Epson EB-670
okablowanie 10m (HDMI+zasilające)
- montaż w cenie zestawu.
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TABLICE SUCHOŚCIERALNE
Kod produktu: 006/T
Tablica TRYPTYK biała
Tablica biała TRYPTYK to klasyka, jeżeli chodzi o wyposażenie sali szkolnej. Największa zaletą tego
modelu tablicy jest możliwość swobodnego powiększenia pola użytkowego poprzez otwarcie
bocznych skrzydeł tablicy.
Rozmiar 340 x 100 w cenie 625 brutto. Ewentualny montaż do uzgodnienia.

Tablica magnetyczno-suchościeralna TS-AK
Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej. Niezastąpiona w szkole, firmie czy domu.
Tablica prócz właścicwości suchościeralnych posiada również możliwośc przypinania do niej
informacji za pomocą magnesów.
Rozmiar 170 x 100 w cenie 310 brutto. Ewentualny montaż do uzgodnienia
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EKRANY PROJEKCYJNE
Kod produktu: 003/F
Oferujemy ekrany projekcyjne o zróżnicowanych
powierzchniach ekranowych, mechanizmach montażu,
stacjonarne i przenośne, dla sektora publicznego i
edukacyjnego.
Oferujemy pomoc w projektowaniu ścian ekranowych,
doborze projektorów.
Każda nietypowa instalacja to dla nas nowe wyzwanie i
inspiracja do działania.
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ROLETY OKIENNE SILVER XL

Rolety SILVER XL są niezawodnym systemem osłon okiennych w salach
szkolnych.
W 100% zaciemniają pomieszczenia co powoduje, że wyświetlany obraz na
ekranach i tablicach interaktywnych staje się bardzo wyraźny. Tył tkaniny pokryty jest powłoką srebrną co powoduje, że promienie słoneczne nie nagrzewają
pomiesczenia.
W swojej ofercie firma FOCUS S.C. posiada: rolety materiałowe wolno wiszące.
• montaż do ściany, sufitu
• mechanizm podnosi i opuszcza roletę za pomocą łańcuszka z koralików.

Kod produktu: 001/F
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Płyn do czyszczenia
· tablic interaktywnych
· monitorów interaktywnych
· tablic sucho-ścieralnych
Środek na bazie alkoholu. Gwarantowana skuteczność 100%
Pojemność: 200 ml

Kod produktu: 002/F
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Ceny podane w ofercie zawierają kompletną usługę montażu oraz
podatek VAT. *

*- Firma FOCUS s.c. może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych
cen aktualizując informacje zamieszczone na stronie
systemyinteraktywne.com.pl
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny.
Ceny mają charakter wiążący po podpisaniu umowy na wykonanie usługi.
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