
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Interaktívne projektory sú reakciou na rýchlo sa vyvíjajúce požiadavky na informačné technológie pri 
interaktívnej výučbe - zaručia kvalitnejšiu, spontánnejšiu a zaujímavejšiu výučbu. Interaktívne pero použiteľné 

na každom bielom povrchu úplne zastúpi tradičnú myš - a nie je potrebná žiadna montáž interaktívnej tabule. 

Kamera projektora je schopná zaznamenať polohu interaktívneho pera na akejkoľvek bielej projekčnej ploche 
ktorou môže byť napríklad biela keramická alebo magnetická tabula. Užívateľ tak bude môcť zlepšiť úroveň 

prezentácií, tvoriť a ukladať poznámky a mať každú časť prezentácie úplne vo svojich rukách. Všetky nami 
ponúkane interaktívne projektory majú ultrakrátku projekčnú vzdialenosť, čo znamená minimálne tienenie pri 

práci. Súčasťou každého projektora je interaktívne pero a softvér pribalený výrobcom, určený pre jednoduché 
ovládanie obrazu a tvorbu interaktívnych prezentácií. 

Projektor ACER S5201M 
Technológia: DLP 3D 

Rozlíšenie: 1024x768 (4:3) 

Svietivosť: 3000 ANSI Lumenov 
Kontrastný pomer: 3000:1 

Životnosť lampy: 2500 hod. 
(ekonomický režim: 4000 hod.) 

Výkon reproduktorov: 10 Watt 

Pripojenie: HDMI, D-sub, S-video, RJ-45 
Cena: 849,00 € 

 
 

Projektor Sanyo PLC-WL2503 
Technológia: 3LCD 

Rozlíšenie: 1280x800 (16:10) 

Svietivosť: 2500 ANSI Lumenov 
Kontrastný pomer: 500:1 

Životnosť lampy: 3000 hod. 
(ekonomický režim: 4000 hod.) 

Výkon reproduktorov: 10 Watt 

Pripojenie: HDMI, D-sub, S-video, RJ-45 
Cena: 869,00 € 

 
 

Projektor EPSON EB-455Wi 
Technológia: 3LCD 

Rozlíšenie: 1280x800 (16:10) 

Svietivosť: 2500 ANSI Lumenov 
Kontrastný pomer: 4500:1 

Životnosť lampy: 2500 hod. 
(ekonomický režim: 3500 hod.) 

Výkon reproduktorov: 12 Watt 

Pripojenie: D-sub, S-video, RJ-45 
Cena: 1799,00 € (vrátane držiaku na stenu) 
 

Obsah balenia: 

•  Káblová výbava 

•  Diaľkový ovládač + batérie  
•  Interaktívne pero Acer SmartPen  

•  Interaktívny softvér NXBoard 
•  Užívateľská príručka  

•  Prenosná taška 

 
 

 
 

 

•  Káblová výbava 
•  Diaľkový ovládač + batérie  

•  Interaktívne teleskopické pero 
•  Interaktívny softvér 

•  Užívateľská príručka na CD 
 

 

 
 

 
 

 

•  Káblová výbava 
•  Diaľkový ovládač + batérie  

•  Interaktívne pero Easy + batérie  
•  Interaktívny softvér  

•  Užívateľská príručka  
•  Montážna doska 

 

Nová technológia zrkadlového zobrazovania spoločnosti 
Epson umožňuje aj z tej najmenšej 20cm vzdialenosti 

vytvárať úžasný obraz až po rozlíšenie 1280x800 (WXGA). 
 


