
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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.

Bakossova 3/H, B. Bystrica 
0908438599, 0911438599 
skoly@fat.sk, www.fat.sk 

Interaktívna tabula MultiTouch Board s optickou technológiou a vysokým rozlíšením až 32768 x 32768 bodov 
zaručuje vynikajúcu presnosť. Funguje ako veľký dotykový displej, ktorý možno ovládať pomocou jedného prsta. 

Funkcia MultiTouch v prostredí Windows 7 poskytuje možnosť práce dvoch užívateľov súčasne. Špeciálny 
magnetický extra odolný povrch tabule MultiTouch, je veľmi odolný voči mechanickému poškodeniu, ľahko sa 

čistí a umožňuje užívateľovi používať bez obáv interaktívnu tabuľu rovnako ako bielu tabuľu, tzn. tabuľu môžete 
popisovať stierateľnými fixkami. Súčasťou každej tabule je obľúbený softvér RM Easiteach s možnosťou 

anotovať cez akúkoľvek aplikáciu a uložiť vašu prácu. Je to jednoduchý program, ktorý vám umožní naučiť 

žiakov každý predmet zábavným spôsobom. Elektrické napájanie tabule je vyriešené pomocou USB pripojenia. 
 

Interaktívny set zahŕňa: 
• interaktívna tabuľa MultiTouch Board 80, 

• interaktívny softvér RM Easiteach (slovenský), 

• projektor Vivitek D855ST s krátkou projekčnou vzdialenosťou, 
• stenový držiak s istením pre projektor Vivitek D855ST, 

• prepojovací tienený VGA kábel v dĺžke 10m, 
• záruka 3 roky na celý set vrátane lampy projektora! 

Dvaja užívatelia môžu písať 
súčasne perom, prstom alebo 
teleskopickým ukazovátkom! 

Projektor Vivitek D855ST 

77" obraz zo vzdialenosti 94cm 
Rozlíšenie 1024x768 (4:3) 

Svietivosť 3000 ANSI Lumenov 

Životnosť lampy až 6000 hodín 
Výkon reproduktorov 10 Watt 

Pripojenie HDMI, DVI, D-sub 
 

Rozmer tabule: 163 x 123cm (aktívna plocha 159 x 117cm) 

Uhlopriečka tabule: 203cm / 80" (aktívna plocha 77") 
Pomer strán tabule: 4:3 (rozlíšenie 32768 x 32768) 

 
Príslušenstvo k interaktívnej tabuli: 

teleskopické dotykové ukazovátko (1x), dotykové pero (2x), prepojovací RS232/USB kábel dlhý 9m (1x), mini 
CD driver (1x), užívateľský manuál (1x), montážna sada pre pevnú inštaláciu na stenu (1x), DVD obľúbený 

interaktívny softvér RM Easiteach v slovenskej lokalizácii s galériou ktorá obsahuje viac ako 4500 objektov. 

 

 
Bežná cena: 1899,00 € s DPH 

Poskytnutá zľava: 400,00 € 
(akcia platí do 31.12.2012) 

 
Po dohode zabezpečíme 

aj montáž so zaškolením 
u Vás na škole. 


