
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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 množstevnú zľavu žiadajte na adrese skoly@fat.sk.

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

Vážený pán riaditeľ / Vážená pani riaditeľka, 

 
Dovoľte nám ponúknuť Vám v spolupráci s japonským výrobcom EPSON, komplexné vybavenie do interaktívnej 

učebni za bezkonkurenčných 1749 €. Predstavujeme vám dataprojektor Epson EB-425W ktorý možno namontovať 

do vzdialenosti 72 cm od tabule a získať tak vysokokvalitný obraz s uhlopriečkou 178 cm s menším výskytom 
tieňov. To z neho robí ideálneho partnera pre existujúce školské interaktívne tabule. Vďaka voliteľnému 
interaktívnemu modulu ho možno používať ako alternatívu interaktívnych tabúľ. 

Vysokokvalitný obraz 

Projektor Epson EB-425W využíva technológiu 3LCD a dosahuje presnú 
reprodukciu farieb, ktorá je dôležitá pri výučbe na zobrazenie prirodzene 

vyzerajúcich vlajok, máp a diagramov. Biely a farebný svetelný výkon až 
2500 lúmenov zaručuje jasný obraz dokonca aj pri dennom svetle, zatiaľ čo 

kontrastný pomer 3000:1 ponúka ostré detaily. Záruka na lampu 3 roky! 

 
Interaktívna výučba 

Pripojte voliteľný interaktívny modul Epson ELP-IU03 a upútajte pozornosť 
študentov interaktívnymi prezentáciami. Modul spolupracuje s projektorom 

tak, že dokáže každý povrch zmeniť na interaktívny a preto nie je potrebná 
interaktívna tabula. Poznámky a komentáre možno vytvárať a ukladať 

pomocou priloženého digitálneho pera. 

 
Pohodlné ovládanie 

Model EB-425W je kompatibilný s ovládacím a pripájacím boxom Epson 
ELPCB01, vďaka ktorému budete mať ovládacie prvky projektora Epson na 

dosah ruky v prednej časti učebne. Zároveň umožňuje úhľadne skryť káble. 

 
Pútavé prezentácie 

Prezentácie možno spraviť pútavejšími pripojením USB Vizualizéru Epson 
ELP-DC06 a premietaním detailov trojrozmerných objektov alebo použitím 

vstupu HDMI na zobrazenie obsahu vo vysokom rozlíšení.  
 

Interaktívny a zábavný softvér Alf Mini 

Cieľom programu Alf je umožniť vytvárať jednoduchým a rýchlym spôsobom 
interaktívne úlohy. Vďaka svojej originalite a peknej grafike si ho učitelia aj 

žiaci zamilujú. Ešte nikdy nebola tvorba testových úloh jednoduchšia a ich 
skúšanie pútavejšie. 

 

 
Bežná cena: 2010,00 € s DPH 

Poskytnutá zľava: 261,00 € 
(akcia platí od 1.7.2013 do 

31.8.2013 alebo do vypredania) 

Darček ku každej objednávke: 

1.) projektor + interaktívny modul 
= interaktívny softvér Alf Mini zadarmo 

2.) projektor + interaktívny modul + ovládací box 
= keramická tabuľa 120x180 a SW Alf Mini zadarmo 

3.) projektor + interaktívny modul + box + vizualizér 

= keramická tabuľa 120x180, SW Alf Mini a originál 
darček futbalového klubu Manchester United zadarmo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


