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Interaktív eszköz

Több mint 25 éve  
a bútorgyártásban.

INTERAKTÍV KIJELZŐK I INTERAKTÍV 

TÁBLÁK I KÖZELI ÉS ULTRA KÖZELI 

PROJEKTOROK I INTERAKTÍV CSOMAGOK 

KIEGÉSZÍTŐK I TABLET ÉS LAPTOP 

TÁROLÓ/TÖLTŐ SZEKRÉNYEK 

KONZOLOK, ÁLLVÁNYOK, VÁSZNAK 

TANULÓI ESZKÖZÖK, SZOFTVEREK 
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Az okos tanterem interaktív és 
tanulói eszközeinek használatát 
különféle eszközökkel egészíthetjük 
ki az egyszerűség, könnyen 
használhatóság valamint a még 
magasabb szintű oktatás érdekében.
A fali laptop tároló, tablet tároló/töltő 
szekrények, hangosító rendszerek, 
dokumentum-kamerák, állványok 
mind a minőséget, az oktatás 
színvonalát, mind pedig a tanulói 
élményt növelik.

KIEGÉSZÍTŐK

Interaktív és tantermi szoftverekkel 
magasabb szintre emelhetjük az okos 
tanteremben az oktatás színvonalát.  
Akár a tábla szoftverek akár pedig  
a tábla független interaktív, tananyag 
készítő szoftverek, offline vagy online 
eléréssel a tanárok munkáját, tanítását 
valamit a tanulók modern kornak  
megfelelő tanulását segítik elő.

A legmodernebb technológiákkal 
felvértezett oktatási eszközök. Mindenre 
képesek, amire az interaktív oktatás 
során szükség lehet. Felesleges funkciók 
mellőzésével megkönnyítik az előadó 
munkáját. Három méretben (65"- 75" 
- 86" képátló), 4K felbontással, kiváló 
képminőséggel rendelkeznek. Beépített 
magyar nyelvű Android  kezelőfelület 
biztosítja az önálló működést, de 
opcionálisan beépített számítógéppel is 
rendelhetőek. Kiváló minőség, alacsony 
költségek és hosszú élettartam jellemzi.

INTERAKTÍV KIJELZŐ

INTERAKTÍV SZOFTVEREK
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INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK   
Legmodernebb technológiák korlátlan lehetőséget 
biztosítanak, hogy vidám, ötletes és még izgalmasabb  
legyen a tudásanyag a diákok számára a pedagógusok  
pedig könnyebben ellenőrizhetik és személyre szabottan 
segíthetik a tanulóikat. 

TANTEREM KONCEPCIÓK 
Célunk, hogy a bútorainkkal az intézmények megtervezzék  
az oktatási tereiket melyek segítik az interaktívabb és rugal- 
masabb tanulási terek életre keltését. A tanítás-tanulás 
folyamatában a bútorok elrendezése jelentős szereppel bír, 
fontos a variálhatóság a diákok életkorának való megfelelőség.
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Okos
tanterem

DIGITÁLIS KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE

Két funkció egyben. Kivetítő 
és interaktív tábla egy esz- 
közben. Meglévő zománc 
táblával is tökéletesen hasz- 
nálható. Magas fényerő, 
tökéletes képmegjelenítés, 
egyszerű használhatóság.

INTERAKTÍV PROJEKTOR

Filccel írható szárazon töröl- 
hető, vandálbiztos felület, 
infra, több érintést érzékelő 
technológia. Közeli vagy ultra 
közeli vetítésű projektorral 
a kitakarás minimálisra 
csökkenthető.

Laptop/Tablet vagy egyéb mobil 
eszköz, egyaránt alkalmasak 
a tanulók aktív bevonására. 
Képernyőtartalom megosztására és 
feleltető rendszerként is használhatók. 
Töltésüket, áramellátásukat különféle 
eszközökkel, JOS asztalra telepíthető 
töltő rendszerrel vagy tároló/töltő 
szekrényekkel biztosíthatjuk. 

A Digitális Oktatási Stratégiában (DOS) fontos, hogy ne a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata legyen, ha- 
nem egy olyan koncepció, amely szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében is új oktatási környezetet hoz létre. 
Ezen oktatási koncepció segítségével az információk korszerűen, számos vizuális elemmel kiegészítve jutnak el a tanulókhoz, mely 
segíti a tananyagok könnyebb megértését, valamint a tudás egyszerű és gyors felmérését. Ez a visszacsatolás lehetőséget ad a taná- 
roknak csoportbontásra, a jól teljesítők kiemelésére, valamint a lemaradók felzárkóztatására. Az infokommunikációs eszközök, a vari- 
álhatóságot biztosító tanterem koncepciók és az ezen oktatási szemlélet mind az új oktatási környezet megteremtését segítik elő.

INTERAKTÍV TÁBLA

TANULÓI ESZKÖZÖK
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Interaktív 
KIJELZŐK
A legmodernebb technológiákkal felvértezett oktatási eszközök. Mindenre 
képesek, amire az interaktív oktatás során szükség lehet. Felesleges 
funkciók mellőzésével megkönnyítik az előadó munkáját. Három 
méretben (65"- 75" - 86" képátló), 4K felbontással, kiváló képminőséggel 
rendelkeznek. Beépített magyar nyelvű Android  kezelőfelület biztosítja az 
önálló működést, de opcionálisan beépített számítógéppel is rendelhetőek. 
Kiváló minőség, alacsony költségek és hosszú élettartam jellemzi.

20 érintési pont kezelése, LED ULTRAHD 4K felbontás, Android 
8.0 operációs rendszer, ARM Cortex A73, 3GB RAM, 16 GB 
ROM,  beépített 2 x 16W hangszóró, beépített WI-FI, fali konzol, 
Interaktív érintésérzékeny technológia, NOTE, CONNECT, 
CAPTURE szoftverek - 3 év garancia, opcionálisan beépíthető 
számítógép!

HELGI C SOROZAT

TDC65  interaktív kijelző, 65” képméret

Nettó ár: 599 000 Ft + Áfa  Bruttó: 760 730 Ft 

TDC75  interaktív kijelző, 75” képméret
 
Nettó ár: 899 000 Ft + Áfa  Bruttó: 1 141 730 Ft 

TDC86  interaktív kijelző, 86” képméret
 
Nettó ár: 1 199 000 Ft + Áfa  Bruttó: 1 522 730 Ft 

Számítógép nélkül is azonnal használható

Beépített WIFI és BLUETOOTH kapcsolat

Nagy felbontás, magas fényerő

Képernyőmegosztás gyorsan és egyszerűen

ÚJDONSÁG! 

OPCIÓBAN 

AKKREDITÁLT 

KÉPZÉS IS 

RENDELHETŐ!

Ajándék 
WORDWALL 3 szoftverrel!

WORDWALL3 PRO HUN 
SZOFTVER

(Intézmények részére)
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Az árak a szerelés, telepítés, beüzemelés költségét nem tartalmazza!
Vállaljuk eszközeink telepítését, beüzemelését, egyeztetés után egyedi ajánlat alapján.

Interaktív kijelző, beépített Android 8 (Quad Cortex A73+, 3GB 
RAM, 32GB Flash), 4K 3840 x 2160  felbontás, 16:9 képarány, 
6ms válaszidő, 20 érintőpontos érzékenység (Windows), 2 x 15W 
hangszóró, Bluetooth, Wi-Fi, WI-FI hotspot, Mimio Studio magyar 
nyelvű szoftver (5 év) + MImioMobile Lite, fali konzollal.

MimioDisplay 3 SOROZAT

MD365  interaktív kijelző, 65” képméret
 
Nettó ár: 699 000 Ft + Áfa  Bruttó: 887 730 Ft 

MD375  interaktív kijelző, 75” képméret
 
Nettó ár: 999 000 Ft + Áfa  Bruttó: 1 268 730 Ft 

MD386  interaktív kijelző, 86” képméret
 
Nettó ár: 1 299 000 Ft + Áfa  Bruttó: 1 649 730 Ft 

ÚJDONSÁG! 

Ajándék 
OKTOPUS szoftverrel!
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Interaktív 
TÁBLÁK

Tükröződésmentes, mágnesezhető, filccel írható és szárazon 
törölhető, vandálbiztos felület. Infra, több érintést érzékelő 
technológia. többféle méretben, melyekhez nemzetközileg is 
elismert magyar nyelvű szoftver jár. Közeli vagy ultra közeli 
vetítésű projektorral a kitakarás minimálisra csökkenthető. 

LuxiBoard 88”  

Képátló 88 ", Aktív terület: 201,6x116,5 
cm, Képarány: 16:10, Váz: alumínium 
keret, Felület: tükröződésmentes, 
mágnesezhető, mosható acél, 
Egyidejű 10 felhasználó (single touch) 
5 felhasználó (multitouch), infra 
technológia, 15 érintő gomb,  a beviteli 
mód: ujj vagy más tárgy, 2 passzív 
tollat tartalmaz, USB-kábel: 10 m, 
Teljesítmény <0,5 W, Támogatott OS 
7/8 32 / 64bit / MacOS X / Linux, 2 év 
garancia

Nettó ár: 249 900 Ft + Áfa
Bruttó: 291 973 Ft

LuxiBoard

LuxiBoard 80” 

Képátló 80 ", Aktív terület: 170,6x116,5 
cm, Képarány: 4:3, Váz: alumínium 
keret, Felület: tükröződésmentes, 
mágnesezhető, mosható acél, Egyidejű 
10 felhasználó (single touch) 5 fel- 
használó (multitouch), infra technológia, 
15 érintő gomb,  a beviteli mód: ujj 
vagy más tárgy, 2 passzív tollat 
tartalmaz, USB-kábel: 10 m, 
Teljesítmény <0,5 W, Támogatott 
OS 7/8 32 / 64bit / MacOS X / Linux, 
2 év garancia

Nettó ár: 199 900 Ft + Áfa
Bruttó: 253 873 Ft

Az árak a szerelés, telepítés, beüzemelés költségét nem tartalmazza!
Vállaljuk eszközeink telepítését, beüzemelését, egyeztetés után egyedi ajánlat alapján.

OPCIONÁLISAN
hangszóróval is 
rendelhető

RT 503W
Sztereó hangfalpár
56W RMS, sztereó fa dobozos 
aktív hangfal, bármilyen 
típusú interaktív táblához, 
vetítővásznakhoz ajánlott, 
fali konzollal

29 900 Ft + Áfa
Bruttó: 37 973 Ft

Opcionálisan WordWall

szoftverrel is rendelhető
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MimioBoard

MIMIOBOARD 781T
INTERAKTÍV TÁBLA, 78”

78" interaktív tábla, 
1630 mm x 1230 mm méret, 
4:3 képarány,  
alumínium keret, mágnesezhető, 
törölhető zománc acél felület, 
Egyidejű 10 érintési pont, Beviteli 
mód: ujj vagy tábla "toll", 
USB-kábel: 5 m, Mimio Studio 
magyar nyelvű tábla szoftver 
+ Mimio Mobile Lite mobileszköz 
szoftver - 2 év garancia

Nettó ár: 179 900 Ft + Áfa
Bruttó: 228 473 Ft

MIMIOBOARD 871T
INTERAKTÍV TÁBLA, 87”  

87" interaktív tábla, tábla méret: 
1920 mm x 1220 mm méret, aktív 
terület: 1880 mm x 1172 mm, 
16:10 képarány,  alumínium keret, 
mágnesezhető, törölhető zománc 
acél felület, Egyidejű 10 érintési 
pont, Beviteli mód: ujj vagy tábla 
"toll", USB-kábel: 5 m, Mimio Studio 
magyar nyelvű tábla szoftver 
+ Mimio Mobil Lite mobileszköz 
szoftver - 2 év garancia

Nettó ár: 199 900 Ft + Áfa
Bruttó: 253 873 Ft

Az árak a szerelés, telepítés, beüzemelés költségét nem tartalmazza!
Vállaljuk eszközeink telepítését, beüzemelését, egyeztetés után egyedi ajánlat alapján.

OPCIONÁLISAN
hangszóróval is 
rendelhető

RT 503W  Sztereó hangfalpár
56W RMS, sztereó fa dobozos aktív hangfal, bármilyen típusú 
interaktív táblához, vetítővásznakhoz ajánlott, fali konzollal

29 900 Ft + Áfa   Bruttó: 37 973 Ft

MimioTeach

Hordozható interaktív eszköz  

A fehér táblára mágnesesen rögzítheti, így könnyen 
átvihető más tantermekbe is, vagy elcsomagolható 
a biztonságos tárolás érdekében. A tanításra figyelhet, 
nem kell a technológiával bajlódnia. Diákközpontú és 
interaktív tananyagokat hozhat létre, melyben a mellékelt 
MimioStudio szoftver segítségével használja ki az aktív 
tanulást elősegítő eszközök előnyeit.
Biztosra veheti, hogy masszív kialakítása miatt éveken 
keresztül használhatja majd a tantermekben. Belefér 
az iskolai költségvetés kereteibe.

A szabadalmazott MimioTeach írópálca egy karcsú  
és ergonomikus toll: 
› bármely méretű kézbe kényelmesen illeszkedik
› a számítógépén lévő információkat a fehér tábláról 
› irányíthatja, vezetékek nélkül
›  a MimioTeach lécen a vezérlő toll automatikusan 
› újratölthető

Nettó ár: 159 900 Ft + Áfa
Bruttó: 203 073 Ft

A MIMIO Teach-el kompatibilis fehér táblákat a 126. oldalon találja.

Opcionálisan WordWall

szoftverrel is rendelhető
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Interaktív 
CSOMAGOK
Komplett interaktív szettek kedvező árukkal, kipróbált jó minőségű 
eszközeikkel többféle kiváló megoldást kínálnak az interaktív 
oktatás megteremtéséhez. Oktatási csomagjaink kiegészítőikkel 
bővíthetők, tovább emelve az oktatás minőségét.

INTERAKTÍV 1. csomag 

INTERAKTÍV 2. csomag 

22RW projektor tartó 
FALI KONZOL

650-1250 mm között állítható,
közel vetítő projektorhoz

22RW projektor tartó 
FALI KONZOL

650-1250 mm között állítható,
közel vetítő projektorhoz

Optoma X-308STe 
közeli vetítési távolságú 
PROJEKTOR 

Technológia: DLP
Felbontás: XGA, 4:3 képarány, (1024x768)
Fényerő: 3500 ANSI Lumen
Kontraszt: 22000:1
Hangszóró: 10W
Garancia: 2 év/1 év (1000 óra) lámpa
HDMI kábel: 5m

Az ár a szerelés, telepítés, 
beüzemelés költségét nem 
tartalmazza! Vállaljuk 
eszközeink telepítését, 
beüzemelését, egyeztetés 
után egyedi ajánlat alapján.

Az ár a szerelés, telepítés, 
beüzemelés költségét nem 
tartalmazza! Vállaljuk 
eszközeink telepítését, 
beüzemelését, egyeztetés 
után egyedi ajánlat alapján.

LAPTOP SZEKRÉNY, zárható, falra rögzíthető
Ideális választás interaktív rendszerekhez. Interaktív rendszerrel  
a laptop összekötve biztonságosan tárolható, és alig 1 perc alatt  
azonnal üzembe helyezhető! Zárható fali kivitel. 

Kedvezményes nettó ár: 37 900 Ft + Áfa   Bruttó: 48 133 Ft

OPCIONÁLISAN kedvezményesen rendelhető a csomaghoz

AKCIÓS 
CSOMAG 

Ára: 349 900 Ft + Áfa
Bruttó: 444 373 Ft

INTERAKTÍV TÁBLA+
PROJEKTOR+KONZOL

MIMIOBOARD 781T
INTERAKTÍV TÁBLA, 78” 

78" interaktív tábla, 1630 mm x 1230 mm 
4:3 képarány,  alumínium keret, 
mágnesezhető, törölhető zománc acél 
felület, Egyidejű 10 érintési pont, Beviteli 
mód: ujj vagy tábla "toll", USB-kábel: 5 m, 
Mimio Studio magyar nyelvű tábla szoftver 
+ Mimio Mobile Lite mobileszköz szoftver - 
2 év garancia

Optoma W-308STe 
PROJEKTOR 

Technológia: DLP  
Felbontás: WXGA, 16:9 képarány, 
(1280x800)
Fényerő: 3600 Lumen
Kontraszt: 22000:1
Garancia: 2 év/1 év (1000 óra) lámpa

MIMIOBOARD 871T
INTERAKTÍV TÁBLA, 87” 

87" interaktív tábla, 1920 mm x 1220 mm 
aktív terület: 1880 mm x 1172 mm, 
16:10 képarány,  alumínium keret, 
mágnesezhető, törölhető zománc acél 
felület, Egyidejű 10 érintési pont, Beviteli 
mód: ujj vagy tábla "toll", USB-kábel: 5 m, 
Mimio Studio magyar nyelvű tábla szoftver 
+ Mimio Mobile Lite mobileszköz szoftver - 
2 év garancia

AKCIÓS 
CSOMAG 

Ára: 389 900 Ft + Áfa
Bruttó: 495 173 Ft

INTERAKTÍV TÁBLA+
PROJEKTOR+KONZOL
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INTERAKTÍV 3. csomag 

Az ár a szerelés, telepítés, 
beüzemelés költségét nem 
tartalmazza! Vállaljuk 
eszközeink telepítését, 
beüzemelését, egyeztetés 
után egyedi ajánlat alapján.

P12W projektor tartó 
FALI KONZOL

Minden irányban állítható, 
kábelátvezetővel, max. 600 mm  
vetítési távolság.

MIMIO N12 BNW - ultra közeli 
PROJEKTOR 

Technológia: LCD
Felbontás: WXGA, 16:10 képarány,
(1280x800)
Fényerő: 4000 ANSI Lumen
Kontraszt: 10000:1
Hangszóró: 10W
Garancia: 2 év/1 év (1000 óra) lámpa
HDMI kábel: 5m

MIMIOBOARD 871T
INTERAKTÍV TÁBLA, 87” 

87" interaktív tábla, 1920 mm x 1220 mm 
aktív terület: 1880 mm x 1172 mm, 
16:10 képarány,  alumínium keret, 
mágnesezhető, törölhető zománc acél 
felület, Egyidejű 10 érintési pont, Beviteli 
mód: ujj vagy tábla "toll", USB-kábel: 5 m, 
Mimio Studio magyar nyelvű tábla szoftver 
+ Mimio Mobile Lite mobileszköz szoftver - 
2 év garancia

AKCIÓS 
CSOMAG 

Ára: 539 900 Ft + Áfa
Bruttó: 685 673 Ft

INTERAKTÍV TÁBLA+
PROJEKTOR+KONZOL
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Közeli és ultra közeli 
PROJEKTOROK
Fix telepítésű közeli és ultra közeli vetítésű projektorok, fali konzollal,  
a kitakarás minimalizálásával, az oktatási élmény javítása érdekében. 
Interaktív projektorok - két funkció - kivetítő és interaktív tábla egyben.

INTERAKTÍV 
PROJEKTOROK

BOXLIGHT P12 BIW
interaktív projektor
SPECIFIKÁCIÓ
Típus: ultra rövid vetítési távolságú LCD

interaktív projektor

Felbontás: WXGA (1280 x 800)

Képarány: 16:10

Kontraszt: 15000:1

Fényerő: 4000 lumen

Trapézkorrekció: H/V, Auto

Szoftver: Mimio Studio magyar nyelvű  

tábla szoftver + MimioMobile  

Lite mobileszköz  szoftver (5 év)

Együttműködő oktatás: max. 10 tollal 

(Windows)

Bemenet: LAN, USB

Kimenet: 2xVGA, 2 db HDMI

Audio: 10 W hangszóró

Tartozékok: 2 db toll, HDMI és USB (5 m) kábel

Nettó ár: 469 000 Ft+Áfa
Bruttó ár: 595 630 Ft

INTERAKTÍV  
PROJEKTORHOZ AJÁNLOTT 
TÁBLA KÍNÁLATUNKAT  
a 118-119. oldalon  
tekintheti meg.

BOXLIGHT P12 LIWHM LÉZER
interaktív  projektor
SPECIFIKÁCIÓ
Típus: ultra rövid vetítési távolságú 
LÉZER interaktív projektor
Felbontás: WXGA 
(1280 x 800)
Képarány: 16:10
Kontraszt: 10000:1
Fényerő: 4100 lumen
Trapézkorrekció: H/V, Auto

Szoftver: Mimio Studio magyar nyelvű  

tábla szoftver + MimioMobile  

Lite mobileszköz  szoftver (5 év)
Együttműködő oktatás: max. 10 tollal
(Windows)
Bemenet: LAN, USB, HDMI, WGA
Kimenet: VGA, HDMI
Audio: 10 W hangszóró
Tartozékok: 2 db toll, HDMI 
és USB (5 m) kábel

Nettó ár: 779 000 Ft+Áfa
Bruttó ár: 989 330 Ft

LÉZER 
PROJEKTOR! 

BOXLIGHT N12 BNW
Ultraközeli vetítésű projektor
SPECIFIKÁCIÓ
Technológia: LCD
Felbontás: WXGA,  
16:10 képarány (1280×800)
Fényerő: 4000 Lumen
Kontraszt: 10000:1
Garancia: 2 év  
10W hangszóró

Nettó ár: 399 900 Ft+Áfa
Bruttó ár: 507 873 Ft
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KIEGÉSZÍTŐK
Az interaktív eszközök használatát segítő kiegészítők beszerzése 
a jól használható digitális környezet kiépítésének befejező elemei, 
melyek elengedhetetlenül fontosak a hatékony használathoz.

RT 503W
Sztereó hangfalpár

56W RMS, sztereó fa dobozos 
aktív hangfal, bármilyen 
típusú interaktív táblához, 
vetítővásznakhoz ajánlott, 
fali konzollal

29 900 Ft + Áfa
Bruttó: 37 973 Ft

P-CASE  
laptop szekrény

Ideális választás interaktív 
rendszerekhez. Interaktív 
rendszerrel a laptop összekötve
biztonságosan tárolható, 
és alig 1 perc alatt azonnal 
üzembe helyezhető!
Zárható fali kivitel.

Nettó ára: 39 900 Ft+Áfa
Bruttó ára: 50 673 Ft

MIMIOVIEW 350H
4K dokumentum kamera

Felbontás: 4K 3,840 x 2,160 30fps; 
3,840 x 2,880 10fps
Csatlakozás: USB kábel
Zoom: 8x mechanikai zoom, 
16x digitális zoom
Világítás: LED
Fókusz: automata

Nettó ár: 99 900 Ft + Áfa
Bruttó: 126 853 Ft

LUDC125 
dokumentum kamera

Felbontás: FullHD 1080p, 30fps
Csatlakozás: vezeték nélküli 
(2,4GHz, 5 GHz), HDMI
Zoom: 8x mechanikai zoom, 
Világítás: LED
Fókusz: automata
több vezeték nélküli kapcsolat kezelése

Nettó ár: 99 900 Ft + Áfa
Bruttó: 126 853 Ft
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Az interaktív tábla állványok elősegítik, hogy a különböző 
korcsoportok is egyaránt használhassák ezen eszközöket. 
Távirányítóval ellátott motoros fali és mobil változatban 
is elérhetők. Fali projektor tartó konzolok a közeli és 
a szuperközeli vetítésű projektorok rögzítésére.

WALLMOUNT 
Projektor tartó fali konzol

minden irányban állítható, kábelvezetővel, 

P12W, max 600 mm távolság

Nettó ár: 34 900 Ft  + Áfa
Bruttó ára: 44 323 Ft

22RW
Projektor tartó fali konzol

650-1250mm között állítható

– közel vetítő projektorokhoz

Nettó ár: 29 900 Ft  + Áfa
Bruttó ára: 37 973 Ft

PROJEKTOR TARTÓ 
FALI KONZOLOK

MOTOROS, TÁVIRÁNYÍTÓS 
 INTERAKTÍV TÁBLA FALI ÉS MOBIL ÁLLVÁNYOK

MOTOROS, TÁVIRÁNYÍTÓS
FALI ÁLLVÁNY

Vezérlés: vezeték nélküli távvezérlés,
Univerzális projektor tartó adapter max 10kg,
dönthető±90°, forgatható 360°.
Alkalmazható az összes ultra rövid és
rövid vetítésű projektorokhoz.
Beállítható vetítési távolság a táblától: 0-120cm, 
Alkalmazható az összes
interaktív táblához: 87”-ig.
Függőleges állítás: 0 cm-60 cm fokozatmentesen, 
terhelhetőség: 100kg. 

Nettó ára: 149 900  Ft+ÁFA
Bruttó ára: 190 373 Ft

MOTOROS, TÁVIRÁNYÍTÓS
GÖRGŐS MOBIL ÁLLVÁNY

Vezérlés: vezeték nélküli távvezérlés,
Univerzális projektor tartó adapter max 10kg, 
dönthető±90°, forgatható 360°.
Alkalmazható az összes ultra rövid és
rövid vetítésű projektorokhoz.
Beállítható vetítési távolság a táblától: 0-120cm, 
alkalmazható az összes 
interaktív táblához: 87”-ig.
függőleges állítás: 0cm-60cm fokozatmentesen, 
terhelhetőség: 100kg,
görgős változat.

Nettó ára: 164 900 Ft+ÁFA
Bruttó ára: 209 423 Ft

Az ár a szerelés, telepítés, beüzemelés költségét nem tartalmazza! Vállaljuk eszközeink telepítését, beüzemelését, egyeztetés után egyedi ajánlat alapján.
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Az interaktív kijelzők 
a modern oktatás 
kiemelkedő eszközei. 

Fontos, hogy fali, illetve 
mobil változat esetében 
is ergonomikusan 
használhassák a különböző 
korosztályok, a magasság 
állíthatóságának köszönhetően. 

Masszív kialakítású ergonomikus 
manuális és motoros állványok.

FALI ÁLLVÁNYOK 
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ

FALI ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ 
HLGFS16

Fali állvány, 
maximum 86" kijelzőhöz, 
magasság állítás manuális,  
110-170 cm, Kábel elvezetés, 
laptop tartó polc, 
fekete színben. 

Nettó ára: 59 900 Ft+ÁFA
Bruttó ára: 76 073 Ft

MOBIL ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ 
HLG604720B

Manuálisan állítható magasság, 
maximum 70" kijelzőhöz, 
egy oszlopos kivitel, 
laptop tartó polc 
és webkamera tartó, 
fekete színben. 

Nettó ára: 79 900 Ft+ÁFA
Bruttó ára: 101 473 Ft

FALI ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ 
HLGMOVMIPMOTMN

Fali Állvány, 
maximum 86" kijelzőkhöz, 
motoros fokozatmentes 
magasság állítás 
Egy oszlopos kivitel, 
fekete színben.

Nettó ára: 299 900 Ft+ÁFA
Bruttó ára: 380 873 Ft

MOBIL ÁLLVÁNY
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ 
HLG604740B

Manuálisan állítható magasság, 
maximum 100" kijelzőhöz, 
két oszlopos kivitel, 
laptop tartó polc 
és webkamera tartó, 
fekete színben

Nettó ára: 119 900 Ft+ÁFA
Bruttó ára: 152 273 Ft

MOBIL ÁLLVÁNYOK 
INTERAKTÍV KIJELZŐHÖZ

MOTOROS 
VÁLTOZATBAN IS 
RENDELHETŐEK!

Az ár a szerelés, telepítés, beüzemelés költségét nem tartalmazza! Vállaljuk eszközeink telepítését, beüzemelését, egyeztetés után egyedi ajánlat alapján.
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Tároló és töltő 
szekrények 
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Az okos tanterem tanári és tanulói eszközeinek biztonságos tárolásának  
és az egész napos használathoz szükséges töltési megoldások elenged- 
hetetlen eszközei. Masszív kialakítású fém szekrények a biztonság  
és egyedi töltési megoldások a digitális oktatás elősegítéséért.

OMNICHART 36
Laptop és tablet 
töltő szekrény

36 darab laptop/tablet tárolására 
és töltésére alkalmas fém szekrény, 
3 fix fém polc, 1 laptop tartó fiók,
szürke műanyag elválasztó elemekkel, 
szabályozott töltő elektronika, külső 
méretek: 85x65x123cm
tároló rekesz méretek: 
30x4x37cm - 74x49x8,8cm
Szín: fehér, fekete ajtókkal 

Nettó ár: 339 900 Ft + Áfa
Bruttó: 431 673 Ft

GRATNELL'S
TABLET TÖLTŐ FIÓK
beépíthető, PTC10F25 

10 db tablet tárolására és töltésére, 
USB, optimalizált töltés, méret: 
225x312x430mm, minden USB 
töltéssel rendelkező eszközzel 
kompatibilis, fehér és szürke 
színben, 1 év garancia
Flex szekrényeinket  
a 120. oldalon találja! 

Nettó ár: 84 900 Ft + Áfa
Bruttó: 107 823 Ft

További tároló és töltő szekrény kínálatunk az alexbutor.hu/informatika weblapon található. 
Egyedi igény esetén kérjük keresse szakértőnket.

Huawei T5 10" WIFI
Android tablet

10.1" IPS kijelző (1920 x 1200 pixel)
4 x 2.3 GHz + 4 x 1.7 GHz nyolcmagos, 
32GB, WI-FI, Android 8.0 (Oreo) 
operácios rendszer

Nettó ár: 49 900 Ft  + Áfa
Bruttó ára: 63 373 Ft

Huawei T3 10" WIFI
Android tablet  

9.6" HD (1280x800) IPS érintőkijelző
Qualcomm MSM8917 / 4magos 1.4GHz CPU, 
16GB, WI-FI, Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 
felülettel

Nettó ár: 37 900 Ft  + Áfa
Bruttó ára: 48 133 Ft
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110E
10 rekeszes, görgős laptoptároló és töltő

10 rekeszes, görgős, Magasság: 1250 mm, Szélesség: 530 mm, Mélység: 500 mm,  
Ajtók száma: 1, Tárolható laptopok száma: 10, központi tolórudas zár. 100 mm átm. kerekek, 
150 kg teherbírás, 2 fékezhető kerék, mindkét oldalon fogantyú, tetőlapja 18 mm-es laminált 
bútorlap. vázon szellőztető lyukak, műanyag sarokvédő alsó sarkokon, 
max.laptop méret: 90x340x470 mm (17 inch).) 

Nettó ár: 199 900 Ft + Áfa    Bruttó: 253 873 Ft

208E
16 rekeszes, görgős laptoptároló és töltő

16 rekeszes, görgős, Magasság: 1060 mm, Szélesség: 920 mm, Mélység: 500 mm,  
Ajtók száma: 2, Tárolható laptopok száma: 16, központi tolórudas zár. 100 mm átm. kerekek, 
150 kg teherbírás, 2 fékezhető kerék, mindkét oldalon fogantyú, tetőlapja 18 mm-es laminált 
bútorlap. vázon szellőztető lyukak, műanyag sarokvédő alsó sarkokon, max. laptop méret: 
90x340x470 mm (17 inch). 

Nettó ár: 334 900 Ft + Áfa    Bruttó: 425 323 Ft

213E
26 rekeszes, görgős laptoptároló és töltő

26 rekeszes, görgős, Magasság: 1250 mm, Szélesség: 920 mm, Mélység: 500 mm,  
Ajtók száma: 2, Tárolható laptopok száma: 26, központi tolórudas zár. 100 mm átm. kerekek, 
150 kg teherbírás, 2 fékezhető kerék, mindkét oldalon fogantyú, tetőlapja 18 mm-es laminált 
bútorlap. vázon szellőztető lyukak, műanyag sarokvédő alsó sarkokon, max. laptop méret: 
90x340x470 mm (17 inch). 

Nettó ár: 399 900 Ft + Áfa    Bruttó: 507 873 Ft

310E
30 rekeszes, görgős laptoptároló és töltő

30 rekeszes, görgős, Magasság: 1250 mm, Szélesség: 1310 mm, Mélység: 500 mm,  
Ajtók száma: 2, Tárolható laptopok száma: 30, központi tolórudas zár. 100 mm átm. kerekek, 
150 kg teherbírás, 2 fékezhető kerék, mindkét oldalon fogantyú, tetőlapja 18 mm-es laminált 
bútorlap. vázon szellőztető lyukak, műanyag sarokvédő alsó sarkokon, max. laptop méret: 
90x340x470 mm (17 inch).

Nettó ár: 464 900 Ft + Áfa    Bruttó: 590 423 Ft

210E
20 rekeszes, görgős laptoptároló és töltő

20 rekeszes, görgős, Magasság: 1250 mm, Szélesség: 920 mm, Mélység: 500 mm,  
Ajtók száma: 2, Tárolható laptopok száma: 20, központi tolórudas zár. 100 mm átm. kerekek, 
150 kg teherbírás, 2 fékezhető kerék, mindkét oldalon fogantyú, tetőlapja 18 mm-es laminált 
bútorlap. vázon szellőztető lyukak, műanyag sarokvédő alsó sarkokon, max. laptop méret: 
90x340x470 mm (17 inch).

Nettó ár: 359 900 Ft + Áfa    Bruttó: 457 073 Ft
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WordWall3 
szoftvercsomag
felhő alapú és asztali telepítésű 
nemzetközi online/offline tananyag 
adatbázis keretszoftver

Az érintőképernyőn megjelenő tartalmat szabadon 
megoszthatják a hallgatók eszközein, legyen szó notebookról, 
asztali számítógépről, tabletről avagy okos telefonról, a felhő 
alapú megoldásnak köszönhetően pedig telepítés nélkül 
csatlakozhatnak a kliens eszközök, így bármely platformon 
használható.

Tulajdonságok: Örökös liszensz, min. 5 év frissítéssel, 33 
féle feladatsor/sablon animációkkal, nemzetközi tananyag 
adatbázis: magyar + 20 nyelv , asztali alkalmazás elérhető, 
integrált internetes képkereső, IP alapú mérési rendszer, 
felhő alapú mérési rendszer, mérési adatok exportálásának 
lehetősége, Okos eszköz / tablet kliens kompatibilitás, Teljes, 
telepítés nélküli felhő alapú elérés a csomagban, tartozék 
fehértábla szoftver. 

90 000 Ft + Áfa helyett  
45 000 Ft + Áfa Bruttó: 57 150 Ft 
oktatási intézmények részére

Quizdom Oktopus
Interaktív táblaszoftver

könnyű használat, többérintéses vezérlés, tartalom 
megosztás és együttműködő mód, kész oktatási anyagok, 
játékok, 1 tanári + 5 tartalommegosztási örökös liszensz
További Oktopus szoftver csomag ajánlatainkat keresse 
weboldalunkon! 

Nettó ár: 59 900 Ft + Áfa   Bruttó: 76 073 Ft

A tanulók laptopjaikkal vagy mobil eszközeikkel aktívan részt vehetnek 
az órai munkában, megoszthatják feladataikat, megoldásaikat, feleltető 
rendszerként válaszolhatnak a tanár által feltett kérdésekre. Interaktív 
tartalmakat oszthat meg a tanár a diákok részére közvetlenül eszközeikre. 
A tanulói eszközök a szoftverek segítségével központilag felügyelhetők, 
menedzselhetők.

* Az akció visszavonásig érvényes.

AKCIÓ
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MimioStudio 12
magyar nyelvű interaktív tábla szoftver

OKTATÁSI SZOFTVER BÁRMELY TANTEREMHEZ, 
TECHNOLÓGIÁHOZ ÉS TANÍTÁSI STÍLUSHOZ.
 
Az új MimioStudio™ 12 classroom szoftver, nagyobb 
flexibilitást biztosít a tanároknak, ösztönözve vele az oktatást. 
A szoftver magában foglalja a hatékony kollaborációs 
funkciót, amely lehetővi teszi a diákok interaktív csoportos 
munkáját az új MimioPad™ vezeték nélküli irható táblával  
vagy a MimioMobile™ alkalmazással futó mobil eszközökkel*.

• 5 év szoftverkövetés
• bármilyen típusú táblával használható
• könnyű kezelhetőség
• 3 szoftver egyben

Nettó ár: 54 900 Ft + Áfa
Bruttó: 69 723 Ft

MimioMobile
mobil eszköz szoftver - feleltető rendszer

EGYÜTTMŰKÖDÉS. ÉRTÉKELÉS. EGYSZERŰEN.

Az új MimioMobile™ alkalmazással a legtöbbet hozhatja  
ki meglévő mobil eszközeiből* a kollaborációs tanulás  
és az ellenőrzések során. Az iskoláknak és a diákoknak  
nagy előnyére válik a kollaborációs oktatás, amely 
diákközpontú környezetben ösztönzi a hallgatói  
részvételt és az ötletmegosztást. 
Segítségével különféle mobileszközök* hangolhatóak 
össze, beleértve a MimioPad™ vezeték nélküli írható táblát, 
a MimioVote™ feleltető rendszert és az interaktív tábla 
eszközöket a Mimiotól és más gyártóktól.
A MimioMobile alkalmazás egyszerűen kapcsolódik a tanár 
MimioStudio szoftveréhez. Csak olvassa le a táblán megjelenő 
QR kódot, és az eszköz magától csatlakozik. Elég egyszer 
megvásárolnia az alkalmazást, ezután letöltheti a tanterem 
összes diákjának mobil eszközére. A diákok ezután a mobil 
eszközeiket* feleltető rendszerként használhatják.

MIMIO ESZKÖZZEL:
Nettó ár: 64 900 Ft + Áfa  Bruttó: 82 423 Ft

MIMIO ESZKÖZ NÉLKÜL:
Nettó ár: 144 900 Ft + Áfa  Bruttó: 184 023 Ft

Chimpa
mobil eszköz menedzsment alkalmazás

A Chimpa egy olyan menedzsment/vezérlő alkalmazás, amely 
kompatibilis az Android és az iOS alkalmazásokkal egyaránt. 
Olyan integrált megoldás, amelyet a mobil eszközökön 
alapuló tanulási tevékenységek kezelésére fejlesztettek ki. 
Tartalmaz egy MDM (Mobile Devices Management) rendszert, 
amely lehetővé teszi a mobil eszközök együttes kezelését. 
A Chimpa segítségével a mobil eszközök központilag 
szinkronizálhatók, napra készen tarthatóak, felügyelhetőek.

Kérje ajánlatunkat!

ÚJDONSÁG! 
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SmartClass+ 
digitális nyelvi labor 
és oktatási keretrendszer 
Világszerte már 89 országban hasznalják a SmartClass+ rendszer 
megoldásait. A SmartClass+ gyártója a kanadai Robotel Inc. egy több 
mint 35 éves tapasztalattal rendelkező nemzetközi vállalat, melynek 
kizárólagos Magyarországi partnere az Alex Fémbútor Kft.
A SmartClass+ digitális platform sok tanár és hallgató számára biztosítja 
a modern és hatékony nyelvoktatást szerte a világon. Több mint 10 000 
telepítéssel ezen 89 országban az egyik legmeghatározóbb szereplője 
az iskolai nyelvoktatásnak. A SmartClass+ rendszert minden „szintű” 
iskolában, általanos iskolákban, középiskolákban, főiskolákban és 
egyetemeken egyaránt használják.

A SmartClass+ egy többfelhasználós, interaktív szoftverplatform, amely lehetővé teszi 
a nyelvtanárok számára, hogy felépítsék és kezelhessék a tanulóik nyelvtanulási tan- 
és hanganyagait és átadják azokat akár osztályszintű, akár pedig önálló tanulmányi 
feladatok ellátásához. A tanárok és tanulók bármilyen digitális eszközzel hozzáférhetnek 
a rendszerhez, lehetővé téve az otthoni feladatmegoldást, felkészülést.

A SmartClass+ segíti a tanárokat, hogy a tanulók figyelme a feladatra összpontosuljon 
és a tanfelügyeletnek köszönhetően megakadályozza, hogy a tanulók a számítógépeket 
és tableteket feladatmegoldás közben ne oktatási célra használják, pl. üzenetet 
küldjenek, vagy a weben szörfözzenek. A használók visszajelzései alapján a SmartClass+ 
rendszerben történő feladatmegoldás motiváltabbá teszi a tanulókat, akik jól ismerik 
a modern technológiákat.

Hogyan működik
a digitális nyelvi 

labor?

A SmartClass+ a tanulók számára elérhető bármilyen 
eszközön (akár saját készülékeikkel is használhatják), 
legyen szó akár csoportmunkáról, vagy önálló 
tanulásról.

 ■
 ■
 ■
 ■

Windows® / Mac® számítógép
Tabletek (iPad®, Android®)
Okostelefonok (iPhone®, Android ®)
Chromebook®, stb.

A tanárok saját könyvtárat építhetnek fel a tanulói 
tevékenységekhez a rendszerbe integrált hatékony 
gyakorlatminták segítségével.

 ■
 ■
 ■
 ■

A távoli hozzáférés lehetővé teszi, hogy a tanulók 24 
órás hozzáféréssel rendelkezzenek az önálló 
tanuláshoz szükséges feladatokhoz és a tanárok 
képesek kezelni a tevékenységépítés minden 
aspektusát,  a feladatok értékelését és osztályzását. A 
tanárok bármikor, bárhonnan képesek a következőkre:

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Multimédiás anyagok importálása/létrehozása
Osztályok névsorának importálása/módosítása
Új tevékenységek létrehozása
Tanulói munka értékelése és osztályzása
Visszajelzés adása a tanuló felé

Minden Nyelven

Digitális Nyelvi Laborok

Annak érdekében, hogy minden tanár magabiztosan 
használhassa a SmartClass+ alkalmazását,  az 
egyszerűség és könnyű kezelés jellemzi  a felhasználói 
felületünket.

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Egyszerű nyelvezet
Rendezett kezelőfelület 
Lépésről-lépésre útmutatók 
Egyszerű gyakorlati sablonok 
Automatizált fájl átvitel

Minden Tanárnak

A SmartClass+ bármilyen szinten, tanulók minden 
korosztályában használható, mivel a tanárok testre 
szabhatják a tanulási tevékenységeket a tanulók 
képességeinek megfelelően.

 ■
 ■
 ■
 ■

Általános iskolák 
Középiskolák
Főiskolák
Egyetemek

Minden Iskolának

Távoli hozzáféréssel a SmartClass+ önálló tanulási 
tevékenységei elérhetővé vállnak az interneten 
keresztül a SmartClass+ HomeWork modullal, vagy 
akár egy biztonságos felhő-alapú kiszolgálóval. A 
felhasználók (tanulók és tanárok) dolgozhatnak:

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Osztályteremben
Előadóban 
Könyvtárban
Otthon
Akár egy kávézóban is

Átlátható minden nyelvre
Angol, spanyol, francia, német stb.
Webcam-támogatás a jelnyelvekhez
Szabványos tesztek támogatása

Minden Időszakban

Minden Eszközön Minden Helyen

Minden 
eszközön

Minden 
időszakban

Minden 
nyelvtanárnak 
és tanulónak

Minden 
helyen

Miért pont
a SmartClass+-t 

válassza?
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A digitális oktatási rendszer több részből áll és több 
lehetőséget is kínál, amely minden igényt kielégíthet 
a rendelkezésre álló lehetőségeknek megfelelően.
SmartClass+ Live a valós idejű nyelvi labor funkciókat 
biztosítja, a SmartClass+ HUB egy interaktív feladatokat 
és számonkéréseket biztosító keretrendszer, melyben 
sablonok és mesterséges intelligencia segíti a tanár 
munkáját és és akár felhő alapú megoldással távoli 
elérést is biztosít a felhasználók számára.
A LET'S Talk English egy komplett, kész interaktív 
tartalom, tanári segédanyag a teljes angol nyelvok- 
tatáshoz. A SmartClass+ működését akár meglévő 

eszközpark is biztosíthatja, de cégünk vállalja komplett 
laborok beszerelését a számítógépektől a hálózati 
szerelésen keresztül az interaktív megoldásokig. 

A SmartClass+ megoldások a modern, digitális oktatást 
segítik elő, biztosítva a csoportbontásos, differenciált 
tanítást is a hagyományos, frontális oktatás mellett. 
Az ehhez ajánlott bútorzatot és tanterem kialakítási 
koncepcióinkat a 23. oldalon találja.
Mobil eszköz (laptop/tablet) használata esetén ajánljuk 
kiegészítőinket, tároló és töltő szekrényeinket, tablet
szinkronizáló megoldásainkat!

Digitális Nyelvi Laborok

Önálló tanulási Tevékenységek
Önálló tanulási feladatok adhatóak tantermi munkákhoz és házifeladathoz

KIEJTÉS
Az új SmartClass+ TALK kiejtési gyakorlatok beszédfelismerési 

technológiát használva azonnali, automatikus kiértékelést 
biztosít a tanuló számára.  Ez azt eredményezi, hogy a tanulók 
gyorsabban fejleszthetik beszédkészségüket és a tanároknak 

nem szükséges ellenőrizni a tanulók felvételeit. 

KVÍZ
A tanárok létrehozhatnak igaz/hamis, többválaszos, kiegészítős 
feladványokat - amiket a SmartClass+ szoftver automatikusan 
kiértékel. A feladványok lehetnek időkorlátosak, vagy korlátlanok.
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A szoftverek 1 év szoftverkövetést tartalmaznak, mely tovább növelhető, a szoftverkövetés letelte utána a program ugyanúgy használható, időben nem korlátozott, 
de a szoftver tovább nem frissíthető az aktuális verzióra.

SmartClass+ tanári liszensz: ingyenes SmartClass + LIVE nyelvi labor 
és HUB tananyag szerkesztő és 
számonkérést biztosító platform 
(2 modul együttes vásárlása esetén). 
124 900 Ft+Áfa Bruttó 158 623 Ft

SmartClass+ szoftverkövetés és felhő 
alapú megoldás: 1 év ingyenes szoftver- 
követést biztosítunk, további szoftver- 
követéssel és felhő alapú megoldással 
kapcsolatosan keresse kollégánkat!

Asus Corei3, 8GB, 256SSD 
tanári laptop

164 900 Ft+Áfa 
Bruttó: 209 423 Ft

Genius HS 
mikrofonos fejhallgató

6900 Ft+Áfa 
Bruttó 8763 Ft

TANÁRI ÉS TANULÓI ESZKÖZÖK

VÁLLALJUK KOMPLETT SMARTCLASS+  
DIGITÁLIS NYELVI LABORJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT! 
Vezetékes és vezeték nélküli hálózat kiépítése, 
eszközök beszerzése, komplett rendszer össze- 
állítása, oktatása. Kérje egyedi árajánlatunkat!

További tanári és tanulói eszközökre  egyedi igényeinek megfelelően kérje ajánlatunkat!

SmartClass+ HUB
 
Digitális távoktatási platform, amelyet kife- 
jezetten a nyelvtanárok számára fejlesztet- 
tek ki. A nyelvtanárok személyre szabott 
interaktív tevékenységeket hozhatnak 
létre. Hozzárendelhetik a diákokhoz és 
besorolhatják őket. A tanárok egyedülálló, 
innovativ és hatékony tanulási élményt 
nyújtanak a hallgatóknak bármilyen esz- 
közzel és opcionálisan felhő megoldással 
bárhol és bármikor.
Fő funkciók:
• 20 sablon az interaktív tevékenységek 
sorozatának megtervezéséhez.
• Hallgatók munkájának értékelése.
• Automatikus osztályozás, aktív nyelvi 
készség gyakorlás.
• Mesterséges intelligencia által támogatott 
interaktív hallgatási, beszéd- és kiejtési 
tevékenységek.

SmartClass + HUB tananyag 
szerkesztő/számonkérő szoftver
82 900 Ft+Áfa Bruttó 86 2323 Ft

Let's Talk! English
 
Angol nyelvtanulás elősegítéséhez, hasz- 
nálatra kész tananyagok és órák. Több 
mint 2500 kulcsrakész, interaktiv tevé- 
kenység, például olvasás, írás, beszéd, 
hallgatás. A tanárok egyszerűsíthetik 
tanfolyamuk előkészítését különféle 
használatra kész órákkal és interaktív 
gyakorlatokkal, amelyek elősegítik a hall- 
gatók tanulását. A kész tananyagok az 
angol CEFR A1, A2, B1 és B2 szintű jártas- 
sági szintjén alapulnak.

SmartClass+LET'S TALK ENGLISH 
angol oktatási anyag tartalom 
(HUB mudul szükséges)
Kérje ajánlatunkat!

SmartClass+ LIVE
 
Díjnyertes nyelvi laboratórium nyelvtaná- 
rok számára. A hallgatók beszéd lehető-
sége tízszeresére növekszik. A tanárok  
az osztálytermi és az önálló tevékenység 
rugalmas keverékét alkalmazhatják, 
figyelemmel kísérhetik az összes diák 
tevékenységét, szükség esetén segítséget 
nyújthatnak egyes hallgatóknak. Lehetővé 
teszi, hogy a nyelvtanárok valós időben 
tevékenységeket rendeljenek a diákokhoz, 
előmozdítva az együttműködő csoportos 
tanulást.
Fő funkciók:
• csoportos tevékenység, amely hatéko- 
nyan növeli a hallgatók beszédképességét. 
• Digitális tartalmak megosztása.
 

SmartClass + LIVE valós idejű 
nyelvi labor szoftver
64 900 Ft+Áfa Bruttó 82 423 Ft

Huawei T3 10" WIFI Android tablet
9.6" HD (1280x800) 16GB,

37 900 Ft+Áfa Bruttó: 48 133 Ft

Huawei T5 10" WIFI Android tablet
10.1" IPS kijelző (1920 x 1200 pixel) 32GB

49 900 Ft+Áfa Bruttó: 63 373 Ft
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Egyedi eltérő tanulószám esetén kérem kérje ajánlatunkat! Smart nyelvi labor csomagjainkhoz válassza tablet töltő megoldásaink egyikét a 96. oldalról!

Smart nyelvi labor csomagjaink a digitális környezet 
megteremtését segítik elő az idegen nyelvi oktatásban. 
Interaktív kiegészítőkkel a labor tovább fejleszthető, olyan 
környezetet teremtve ahol az oktatás és a tanulás 
is élmény egyszerre.
A csomag tartalmaz mindent ami az azonnali 
használathoz szükséges. Tanári laptop a labor 
vezérléséhez, nagy sebességű WI-FI router a hálózat 
kialakítására, felhasználó számnak megfelelő 10" tanulói 

tablet, tanulói és tanári mikrofonos fejhallgató, valamint 
SmartClass LIVE nyelvi labor szoftver modul. Új nyelvi 
labor ajánlatunk, nem csak kiváltja a régi Grammatic 
labor megoldásait, de túl is szárnyalja, ezáltal teremtve 
modern környezetet az idegen nyelvi tanuláshoz.  
Az egész napos oktatás bútoraival pedig igazán sokoldalú, 
akár csoportbontásos, differenciált oktatás is könnyedén 
megvalósítható! A labor további modulokkal bővíthető!
Telepítve, beüzemelve szállítjuk!

SmartClass+ szoftverkövetés és felhő 
alapú megoldás: 1 év ingyenes szoftver- 
követést biztosítunk, további szoftver- 
követéssel és felhő alapú megoldással 
kapcsolatosan keresse kollégánkat!

Smart nyelvi labor csomag

ASUS ROUTER
802.11a/b/g/n/ac, Dual-Band, 4x antenna, 
DLNA, 1x USB 2.0, 1x GWAN, 4x GLAN, VPN, FTP

ASUS TANÁRI LAPTOP
15,6" kijelzőméret, Core i3 processzor, 

8GB RAM, 256 GB SSD 

GENIUS MIKROFONOS FEJHALLGATÓ
A puha, nagyméretű fülpárnák, bőr állítható 
fejpánt, légáteresztő, nedvszűrő fülpárnák, 
állítható mikrofon, zajszűrös,  jack csatlakozó.

HUAWEI T3 10" WIFI TABLET
9.6" HD (1280x800) IPS érintőkijelző
Qualcomm MSM8917 / 4magos 1.4GHz CPU, 

16GB, WI-FI, Android 7.0 Nougat

SMARTCLASS LIVE NYELVI LABOR MODUL
Díjnyertes nyelvi laboratórium nyelvtanárok 
számára, nyelvi labor valós idejű funkciókkal, 
az osztálytermi és az önálló tevékenység 
rugalmas keverékét valamint a diákok 
tevékenységének felügyeletét biztosítja.

Csomagtípus Nettó ár Bruttó ár

Smart-8 digitális nyelvi labor  1 199 000 Ft 1 522 730 Ft

Smart-10 digitális nyelvi labor  1 399 000 Ft 1 776 730 Ft

Smart-12 digitális nyelvi labor  1 599 000 Ft 2 030 730 Ft

Smart-14 digitális nyelvi labor 1 899 000 Ft 2 411 730 Ft

Smart-16 digitális nyelvi labor  2 099 000 Ft 2 665 730 Ft

Smart-18 digitális nyelvi labor   2 299 000 Ft 2 919 730 Ft

Smart-20 digitális nyelvi labor   2 499 000 Ft 3 173 730 Ft

Smart-22 digitális nyelvi labor  2 799 000 Ft 3 554 730 Ft

Smart-24 digitális nyelvi labor  2 999 000 Ft 3 808 730 Ft

Smart-26 digitális nyelvi labor  3 299 000 Ft 4189 730 Ft

Smart-28 digitális nyelvi labor 3 499 000 Ft 4 443 730 Ft

Smart-30 digitális nyelvi labor 3 699 000 Ft 4 697 730 Ft

SMARTCLASS 
NYELVI LABOR 
CSOMAG ÁRAK
 
(Kizárólag 
SmartClass
LIVE modullal)

A CSOMAG TARTALMA ÚJDONSÁG



Tilos a katalógus bármely részének sokszorosítása vagy elektronikus úton történő terjesztése az ALEX Fémbútor Kft.

írásos hozzájárulása nélkül! A katalógusban szereplő színek nyomdatechnikai okokból a valóstól eltérhetnek!

Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A katalógusban és az árlistában szereplő termékek ár- és készletváltozásának jogát fenntartjuk!

A mindenkori Euró árfolyamnak megfelelő árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az árlistában szereplő szereplő árak tájékoztató jellegűek! Kérje árajánlatunkat!

A katalógusban szereplő bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmazzák!

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK:

nettó 500.000 Ft alatti rendelés esetén nettó 15.000 Ft,

nettó 500.000 Ft vagy a feletti vásárlás esetén a vételár 3%-a.

TERÜLETI KÉPVISELŐINK:

Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Nógrád megye
Mudriczki Péter: +36 (20) 549-1416 | mudriczki.peter@alexbutor.hu

Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye
Gyenes Szabolcs: +36 (20) 573-1722 | gyenes.szabolcs@alexbutor.hu

Tolna, Somogy, Baranya, Fejér, Komárom-Esztergom,
Pest megye – Duna nyugati oldala
deldunantul@alexbutor.hu

Pest megye – Duna keleti oldala, Budapest
Szegedi László: +36 (20) 314-2087 | budapest@alexbutor.hu

Zala, Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron megye
+36 (20) 314-3820 nyugatmo@alexbutor.hu

INFORMATIKAI ÜZLETÁGVEZETŐ:
Bors Attila: +36 (20) 263-1103 | bors.attila@alexbutor.hu 

ISKOLABÚTOR ÜZLETÁGVEZETŐ:
Baumgartner Bernadett: +36 (20) 573-0608 | baumgartner.bernadett@alexbutor.hu

ALEX FÉMBÚTOR KFT.

2072 Zsámbék, 

Magyar utca 21-23.

E-mail:  info@alexbutor.hu

Központi mobil:  +36/20 341-3333

 Központi telefon: +36/23 341-356 

Fax:  +36/23 565-088

Web: www.alexbutor.hu
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Az ALEX Fémbútor Kft.  
az MSZ EN ISO 9001:2009 
szabvány szerinti  minőség-
irányítási rendszernek 
 megfelelően működik, 
 amelyet  a e.com-CERT Kft. 
auditált és tanúsított.


