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Interactieve systemen

…hoogteverstelbaar
door kolommen- of
verenmechanisme
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Hoogteverstelbaar

middels kolommensysteem

Kolommensystemen zijn sinds jaar en dag goed werkende bordsystemen,
die voornamelijk in toegepaste vaklokalen terug te vinden zijn.
Veelal worden onze interactieve whiteboards op een kolommensysteem geïntegreerd,
en dit om het geheel hoogteverstelbaar te maken. Het gehele systeem steunt
op tegengewichten, exact overeenstemmend met bord en projector, die in de zuilen worden
geplaatst. Een dergelijke systeem kunnen wij u steeds op maat gemaakt leveren in een
ruimte met minimaal 295 cm hoogte.

Voordelen
• Getoetst, goed werkend hoogteverstelbaar systeem
(bij correcte en nauwkeurige gewichtafstelling)
• 100% zekere bevestiging aan de muur en bodemoppervlak – ook voor
gipsmuren inzetbaar

Nadelen
• De gewichten in de zuilen zijn
nauwkeurig afgesteld op de gekozen
combinatie, bij elke gewichtsverandering (projector, bord, …) moet
het complete systeem opnieuw
gedemonteerd worden (herafstellen
van de tegengewichten).
• Verrijdbare oplossing niet praktisch in
gebruik gezien het geheel te zwaar is.
• Ingewikkelde montage, enkel door
professionele installateurs mogelijk

922

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Hoogteverstelbaar middels

veermechanisme

Het Conen veermechanisme is eveneens
een doordacht hoogteverstelbaar systeem, die ten
opzichte van het kolommensysteem nog enkele extra
voordelen heeft – precies wanneer ze in combinatie
met een interactief whiteboardsysteem gebruikt worden.
Een veer binnen het mechanisme wordt zo opgespannen, dat ze het gewicht van he interactieve whiteboard en projector kan dragen.

Voordelen
• Moduleerbaar systeem, door het aanpassen van
de veerspanning functioneert de hoogteverstelling ook wanneer het totale gewicht verandert,
bvb wanneer de projector geruild wordt.

Dit systeem is een zekerheid
voor de toekomst!
• Verrijdbare oplossing is probleemloos beschikbaar,
eenvoudig passend onder elke deuropening.
• Eenvoudige en snelle montage

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Interactieve systemen

Vordeel: verandert het gewicht, bvb door een nieuwere en lichtere projector,
dan is een gewichtsaanpassing in enkele minuten zonder demontage mogelijk.

923

Het Panasonic

interactieve whiteboard
Wandmontage & hoogteverstelbaar, zonder zijvleugels
Interactief Panasonic whiteboard 78" & 86",
hoogteverstelbaar middels veermechanisme,
afmetingen: 165 / 190 x 132 cm,
inclusief Sanyo ultra short projector en
Easiteach Next Generation software

P78FZW-B2

Prijs op aanvraag
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Wandmontage & hoogteverstelbaar,
met zijvleugels
Interactief Panasonic whiteboard 78" & 86",
hoogteverstelbaar middels veermechanisme,
afmetingen: 165 / 190 x 132 cm, inclusief Sanyo ultra short
projector en Easiteach Next Generation software

P78FZW-WWB2

Prijs op aanvraag
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Verrijdbaar & hoogteverstelbaar, zonder zijvleugels
Interactief Panasonic whiteboard 78" & 86",
hoogteverstelbaar middels veermechanisme,
afmetingen: 165 / 190 x 132 cm, inclusief Sanyo ultra short
projector en Easiteach Next Generation software

P78FZR-B2
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Prijs op aanvraag

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.
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Computer legplank
Voor bijvoorbeeld PC of laptop. Zo heeft u ook bij het
mobiele systeem steeds alle materiaal bij de hand!

Prijs op aanvraag

Wat kan het Panasonic
interactieve whiteboard?
• Bedienbaar met de vingers
(Multi-Touch technologie)
• Bedienbaar met interactieve pen
• Vast, robuust en melamine bordoppervlak
• Geen zacht folie bordoppervlak
• Geïntegreerde luidsprekers
• Tot 3 studenten tegelijkertijd actief aan het bord

Verrijdbaar & hoogteverstelbaar, met zijvleugels
Interactief Panasonic whiteboard 78" & 86",
hoogteverstelbaar middels veermechanisme,
afmetingen: 165 / 190 x 132 cm, inclusief Sanyo ultra short
projector en Easiteach Next Generation software

P78FZR-WWB2

Over het verrijdbaar
onderstel… Blijf flexibel!
…inzetbaar in elke ruimte
…bestaande schoolbord kan eventueel
behouden blijven
Dankzij het verrijdbare onderstel speelt ook de
stevigheid van uw muur geen enkele rol meer!
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Prijs op aanvraag

Interactieve systemen

PC-Ablage

925

Mogelijkheden, toebehoren

en meer!

• Bedienbaar met de vingers in Multi-Touch
• Bedienbaar met de interactieve pen
• 3 studenten tegelijkertijd actief aan het bord
• Geïntegreerde luidsprekers
• Handig ingebouwde pennenhouder
• Geen kwetsbare folie, maar een robuust bordoppervlak
• Bijhorende educatieve software Easiteach

3 studenten – 1 Board!
Levensecht multitasken! Tot 3 studenten
kunnen gelijktijdig aan het bord werken,
met vinger of interactieve pen!

Dit is zonder meer echt teamwork!
Vinger & pen
En dat op een hard en onschendbaar
bordoppervlak.

Alle voordelen in 1 bord!
Interactief kolommensysteem, met zijvleugels
Interactief Panasonic
whiteboard 78" & 86",
hoogteverstelbaar middels
veermechanisme,
afmetingen: 165 / 190 x 132 cm,
inclusief Sanyo ultra short
projector en Easiteach Next
Generation software

P78-PYKL-B2
Prijs op aanvraag
Interactief
kolommensysteem,
zonder zijvleugels
Zelfde systeem ook zonder
zijvleugels leverbaar.

P78-PY1-B2
Prijs op aanvraag
926

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

De interactieve

Epson projector

De interactiviteit zit
in de projector, niet in
het whiteboard!
Het middenvlak van dit
interactieve bordsysteem
is een origineel staalemaille
whiteboard en is dus hard,
robuust, magneethoudend en
beschrijfbaar.
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Wandmontage & hoogteverstelbaar, 4:3 formaat
Whiteboard, 170 x 120 cm. Hoogteverstelbaar dankzij veermechanisme,
inclusief interactieve projector EPSON EB 460i.
• Interactief bedienbaar met interactieve pen
• Beschrijfbaar met whiteboardmarkers & magneethoudend
Voor projectie in 4:3 formaat (Resolutie 1.024 x 768)

Prijs op aanvraag

Wandmontage & hoogteverstelbaar met zijvleugels,
4:3 formaat
Whiteboard, 170 x 120 cm,
met 2 zijvleugels, 85 x 120 cm.
Hoogteverstelbaar dankzij veermechanisme, inclusief interactieve
projector EPSON EB 460i.
• Interactief bedienbaar met
interactieve pen
• Beschrijfbaar met whiteboardmarkers
& magneethoudend
Voor projectie in 4:3 formaat
(Resolutie 1.024 x 768)

E-1712WW
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Prijs op aanvraag

Interactieve systemen

E-1712
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Vederlicht
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Hoogteverstelbare
kolommensystemen voor
interactieve projectoren
Origineel whiteboard middenbord,
beschikbaar in 4:3 of 16:10 formaat.
Ieder model op aanvraag beschikbaar met praktische zijvleugels voor nog meer schrijfoppervlakte.
De interactieve Epson projector is in dit systeem
geïntegreerd en alsmede hoogteverstelbaar.
Kolommenhoogte: 260 cm,
minimale hoogte van de ruimte: 295 cm

Kolommensystemen voor interactieve projectoren – hoogteverstelbaar
Formaat projectieoppervlak

16:9 / 16:10

zonder vleugel

met vleugel

zonder vleugel

met vleugel

Externe afm. projectievlak, B/H

173 x 123 cm

173 x 123 cm

203 x 123 cm

203 x 123 cm

Effectief projectievlak, B/H

170 x 120 cm

170 x 120 cm

200 x 120 cm

200 x 120 cm

–

86 x 123 cm

–

100 x 123 cm

4:3 – 1024 x 768

4:3 – 1024 x 768

16:9 – 1280 x 720

16:9 – 1280 x 720

16:10 – 1280 x 800

16:10 – 1280 x 800

Epson EB450Wi

Epson EB450Wi

Externe afmetingen zijvleugels, B/H
Formaat/Resolutie

Projector

Artikelnummer
Prijs
928

4:3

Epson EB460i

Epson EB460i

PY-E1712
PY-E1712WW
Prijs op aanvraag

PY-E2012
PY-E2012WW
Prijs op aanvraag

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

...de interactieve

whiteboardsystemen
Verrijdbaar
& hoogteverstelbaar met
zijvleugels,
4:3 formaat
Whiteboard, 170 x 120 cm
met 2 zijvleugels.
Hoogteverstelbaar dankzij
veermechanisme,
inclusief interactieve
projector EPSON EB 460i.
• Interactief bedienbaar
met interactieve pen

Computer legplank

• Beschrijfbaar met
whiteboardmarkers &
magneethoudend

Voor bijvoorbeeld PC of laptop.
Zo heeft u ook bij het mobiele
systeem steeds alle materiaal
bij de hand!

Voor projectie in 4:3 formaat
(Resolutie 1.024 x 768)

PC-Ablage
Prijs op aanvraag

MST-E1712WW
Prijs op aanvraag

Hoogteverstelbaar
& zijvleugels – zeer
belangrijk voor een
schoolbord!
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Verrijdbaar & hoogteverstelbaar,
4:3 formaat
Zoals MST-E1712WW,
zonder zijvleugels!

MST-E1712

Prijs op aanvraag

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Interactieve systemen

Werk interactief, zonder
afstand te doen van de eigenschappen van uw vroegere
krijtbord. De zijvleugels bieden
u meer schrijfoppervlakte en
het hoogteverstelbaar systeem
zorgt er voor dat iedereen aan
het bord kan werken.

929

Met deze document camera’s

worden alle details gevisualiseerd!
DC190 – de high resolution multimedia
document camera
filmt en scant documenten
en objecten en stelt ze in hoge
resolutie beschikbaar op
uw interactief schoolbord,
projector of toucscreen.

Voorzien van alle benodigde
aansluitingen.
easiView ECO – de praktische visualiser
• Uitstekende kleurweergave
• Hoge resolutie XGA,WXGA & SXGA
• Video- en audio opname & playback functie
• Ingebouwde microfoon
• 5,5 x optische zoom, manuele zoom
• 8 x digitale zoom
• Annotaties maken zonder computerverbinding!!
• Ondersteund draadloze muisfunctie
• Interne geheugen van 120 JPEG-afbeeldingen
• USB drives ondersteunt tot 64GB
• Eenvoudig aan te slutien op ALLE interactieve whiteboards,
projectoren & touchscreens
• Autotune corrigeert automatisch de beeldinstellingen
• Autofocus met 1 druk op de knop
• Beeldrotatie
• Volledige en halve pagina modus
• Soepele en lichte camera
• LED-lamp voor extra ondersteuning
Steeds levering met afstandsbediening, microscoopadapter,
VGA-kabel 1,8m, USB-kabel 8m en Ladibug software.

DC158

930

Prijs op aanvraag

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

easiView Start – de ultradraagbare
visual presenter met hoge resolutie
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Met de DC120 Visual Presenter kunnen
onderwijzers nu ook een eigen document
camera met hoge resolutie installeren.
Dit superlichte toestel wordt geleverd met een
8 m lange kabel waarmee moeiteloos midden
in het klaslokaal kan worden gewerkt.
• Makkelijke installatie met slechts één
kabel (8m) Geen voedings- of VGA-kabels
vereist! De installatie is heel eenvoudig:
een USB-kabel (3 of 8 meter) zorgt voor de
verbinding met de computer.
• Kristalhelder beeld
• Kleurweergave van superieure kwaliteit
• Opname van video/audio via de
USB-verbinding met de computer
• Ingebouwde microfoon
• Plug-and-Play-eenvoud
• Gratis software om aantekeningen te maken
• Ingebouwde LED lamp

DC120

Prijs op aanvraag

easiView PRO – de visualiser
voor wetenschappelijk onderwijs

Dankzij True HDTV-compatibiliteit en andere
geavanceerde aansluitmogelijkheden is de DC265
zowel geschikt voor de schoolinfrastructuur van vandaag
als voor die van morgen. De DC265 is gebouwd op een
krachtig platform. Als “Ladibug™”-topmodel combineert hij op
ideale wijze gebruiksvriendelijkheid met weergaloze prestaties.
Zo is de DC265 de ideale oplossing voor multimediapresentaties in leeromgevingen.
• UXGA-resolutie en 6x optische zoom
• 1-toets audio-/video-opname
• Compatibel met interactieve whiteboards,
projectoren & touchscreens
• HDTV-compatibel
• Snel laden van diapresentaties
• 2 kathodelampen goed voor een levensduur van
20.000 uur, op 2 onafhankelijke zwanenhalsen

DC265

Prijs op aanvraag

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.
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Interactieve systemen

De Lumens DC265 is de eerste draagbare visual presenter
met een 6x optische zoom en UXGA ultrahoge resolutie
die garant staat voor heldere beelden en loepzuivere tekst
met ongeëvenaarde gebruiksmogelijkheden.
Unieke kenmerken, zoals de geïntegreerde audio- en
video-opname met 1-toetsbediening, evenals de naadloze
integratie met interactieve schoolborden maken van dit
toestel de ideale partner voor docenten.

931

Praktisch meubilair voor

uw interactief leslokaal...

Ideanlveullingen…
aa

Multifunctionele
Computerwagen
Modern design en plaatsbesparend!
Deze computerwagen kan u
terugvinden op pagina 862.

It’s Magic –
computertafels
integreren van flatscreens
tot 19”! Zowel monitor,
toetsenbord en muis netjes
opgeruimd in de tafel! It’s
Magic vindt u op pag. 836!

Mobiele
werkplaats
Alle benodigde
materiaal op 4 uitschuifbare vlakken.
Deze mobiele werkbank vindt u terug
op pagina 851.
932

Bewaren van laptops
krijgt een nieuwe dimensie!
Deze hoogwaardige laptopwagens
passen perfect in de nieuwe
leeromgeving. Ze zijn ergonomisch,
optisch en technisch perfect
doordacht en vormen de ideale
opslagplaats voor uw dure laptops. Verdere informatie vindt
u terug op pagina 855.
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

