
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Kľúčové výhody firmy F.A.T.: dobré meno a história spoločnosti, pôsobenie na celom 
území Slovenskej republiky, originálna kvalita a spoľahlivosť výrobkov, široké portfólio, 
bohaté skúsenosti a referencie, najnovšie technológie ponúkané odborníkmi, kompletný 
záručný aj pozáručný servis, zabezpečenie montáží, inštalácií a školení, vynikajúci pomer 
cena / výkon, hotline podpora 24 hodín denne, garancia najnižšej ceny. 

Ceny uvedené v tejto ponuke sú vrátane dopravy a DPH 20%, 

špeciálnu zľavu pre vašu školu žiadajte na adrese skoly@fat.sk.

Partizánska 53, B. Bystrica 
0908438599, skoly@fat.sk 
www.fat.sk, www.avtek.sk 

 

Interaktívna tabuľa Genee PowerBoard 78, 
rozmer 165x116cm, uhlopriečka 198cm v cene 700 € 

+ Alf Mini (tvorba interaktívnych testov) v cene 99 € 
 

Akciová cena balíka: 799,00 € s DPH 

(bežná koncová cena: 1090,00 € s DPH) 
 

Akciová ponuka platí do 31.12.2013 
alebo do vypredania skladových zásob. 

Interaktívne tabule Genee PowerBoard (QOMO) od výrobcu Genee World využívajú infračervenú technológiu. 
Táto moderná technológia podporuje prácu až štyroch užívateľov súčasne, čo zaručuje komfortný a 

mimoriadny výkon v triede. PowerBoard pomocou pokročilých technológií IR podporuje dotyk perom alebo 
prstom. Keramický povrch tabule PoweBoard je veľmi odolný, ľahko sa čistí a umožňuje užívateľovi používať 
bez obáv interaktívnu tabuľu rovnako ako bielu tabuľu, tzn. tabuľu môžete popisovať stierateľnými 

fixkami. Programovateľné klávesy na tabuli zjednodušujú využitie tabule k trvalému prístupu k obľúbeným a 
často používaným aplikáciám - internetovým stránkam, súborom a podobne. 
Súčasťou každej tabule je obľúbený softvér PowerBoard (Flow!Works), ktorý vám umožní anotovať cez 

akúkoľvek aplikáciu a uložiť vašu prácu. Je to jednoduchý program, ktorý vám umožní naučiť žiakov každý 
predmet zábavným spôsobom, samozrejme má slovenskú lokalizáciu. Spolu s tabulou dostanete aj tri perá  s 
ukazovátkom a suchým stieračom. 

Môžeme písať 
perom, prstom 
alebo mazať 

suchým stieračom! 

Extra odolný 
keramický povrch 

tabule popisovateľný 
aj klasickými fixkami! 

Tabuľa PowerBoard umožňuje jednoduché 
ovládanie všetkých funkcií pomocou bočných 

tlačidiel. Plnohodnotné interaktívne vyučovanie 
je zabezpečené aj vďaka interaktívnemu 

softvéru PowerBoard (Flow!Works), ktorého 

súčasťou je rozsiahla obrázková galéria. 


