AKTIVNÍ FIRMA
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Veškeré ceny v tomto katalogu jsou udávané bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku.
Platnost cen od 1. 9. 2022 do vydání nového ceníku.

DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
NEWLINE

OBRAZOVKA NEWLINE JE MODERNÍM KOMUNIKAČNÍM CENTREM
Použitím interaktivní obrazovky Newline dáte vašim jednáním, poradám, prezentacím a školní výuce zcela nový rozměr. To vše
zcela itutitivně, přímo v prostředí MS Office bez nutnosti procházet zdlouhavým školením. Získáte jasný a kontrastní obraz,
sbohem dáte nepříjemnému stínu, čistění filtru nebo výměnám lamp. Nejen, že tak získáte lepší řešení, ale také ušetříte.

HLAVNÍ VLASTNOSTI DOTYKOVÝCH OBRAZOVEK NEWLINE

01

02

03

04

Kompatibilní s

Prostředí se systémem

Antimikrobiální povrch.

Hybridní výuka a celý

jakýmkoli hardwarem

Android 11.

Ve většině škol používá

ekosystém aplikací.

a softwarem.

Při vývoji tohoto operační-

interaktivní displeje

Newline Broadcast

Velmi snadné připojení.

ho systému byl kladen

větší počet uživatelů

a Newline Cast jsou

Software umožňující

důraz především na

od učitelů až po žáky,

výkonné nástroje pro

použití jakéhokoli vašeho

bezpečnost. Přímo

kteří spolupracují na

streamování a sdílení

stávajícího obsahu

z domovské obrazovky se

stejném displeji, což má

obrahu. Použijte nástroj

včetně flipchartů a

můžete připojit k neustále

za následek snadné šíření

Newline Broadcast

poznámkových bloků.

se rozšiřující nabídce

mikrobů. Společnost

spolu se svým

vzdělávacích aplikací.

Newline aplikovala

oblíbeným softwarem

Pomocí Bluetooth®

na dotykový povrch

pro videokonference

rozhraní připojíte další

antimikrobiální vrstvu

a umožněte komukoli

zařízení, jako jsou měřicí

s certifikací TÜV, která vás

zobrazit si prezentovaný

čidla či roboti.

ochrání!

obsah na svém zařízení.
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DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
NEWLINE

ŘADA LYRA
Jednoduše použitelné obrazovky pro zasedací místnosti a učebny. Obrazovky
řady LYRA umožňují interaktivní spolupráci přednášejícího s posluchači. Jsou
navrženy pro školy, firmy a další instituce a nabízí všechny interaktivní nástroje
potřebné k aktivnímu zapojení posluchačů. Díky automatickému rozpoznávání
dotyku a stylusu je práce velmi intuitivní.
140 cm, 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotyků, antibakteriální povrch,
Newline LYRA 55“

44 200 Kč

Android 11, 4 GB RAM, 64 GB úložiště, SW balíček - Whiteboard, Cast, BroadCast,
Engage, Display management.
165 cm, 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotyků, antibakteriální povrch,

Newline LYRA 65“

51 500 Kč

Android 11, 4 GB RAM, 64 GB úložiště, SW balíček - Whiteboard, Cast, BroadCast,
Engage, Display management.
190 cm, 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotyků, antibakteriální povrch,

Newline LYRA 75“

66 400 Kč

Android 11, 4 GB RAM, 64 GB úložiště, SW balíček - Whiteboard, Cast, BroadCast,
Engage, Display management.
218 cm, 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotyků, antibakteriální povrch,

Newline LYRA 86“

81 900 Kč

Android 11, 4 GB RAM, 64 GB úložiště, SW balíček - Whiteboard, Cast, BroadCast,
Engage, Display management.
248 cm, 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotyků, antibakteriální povrch,

Newline LYRA 98“

267 100 Kč

Android 11, 4 GB RAM, 64 GB úložiště, SW balíček - Whiteboard, Cast, BroadCast,
Engage, Display management.

ŘADA ELARA
Dejte firemnímu i školnímu vzdělávání nový rozměr. Charakteristickými
vlastnostmi řady ELARA jsou displej s optical certifikovaným optical bonding,
kamera s pozorovacím úhlem 120° a pole s 8 mikrofony a omezením akustické
zpětné vazby. Je tedy ideální také pro spolupráci na dálku.

165 cm, 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotyků, kamera 120°,
Newline ELARA 65“

8 mikrofonů, optical bonding, antibakteriální povrch, Android 11, 8 GB RAM, 128 GB,

71 000 Kč

SW balíček - Whiteboard, Cast, BroadCast, Engage, Display management.
190 cm, 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotyků, kamera 120°,
Newline ELARA 75“

8 mikrofonů, optical bonding, antibakteriální povrch, Android 11, 8 GB RAM, 128 GB,

81 900 Kč

SW balíček - Whiteboard, Cast, BroadCast, Engage, Display management.
218 cm, 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotyků, kamera 120°,
Newline ELARA 86“

8 mikrofonů, optical bonding, antibakteriální povrch, Android 11, 8 GB RAM, 128 GB,

105 600 Kč

SW balíček - Whiteboard, Cast, BroadCast, Engage, Display management.
ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku

Záruka 3 roky na dotykové obrazovky.
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DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
NEWLINE

ŘADA NAOS+
Prémiový designový panel s výjimečně kvalitním dotykem. Používání tohoto
interaktivního displeje s P-kapacitní dotykovou technologií je stejně přirozené
jako psaní na chytrý telefon nebo tablet. Stačí připojit počítač, spustit MS Office
a prezentace může začít. Obrazovka neobsahuje prostředí založené na OS
Android, a nabízí tak maximální bezpečnost při zapojení do firemní sítě.
Newline NAOS+ 55“

Newline NAOS+ 65“

Newline NAOS+ 75“

Newline NAOS+ 86“

140 cm, 4K (3840x2160), kapacitní P-CAP snímání dotyku, 2x stylus, přesnost 1 mm,
20 dotyků, antibakteriální povrch, bez OS Android, Windows Ink.
165 cm, 4K (3840x2160), kapacitní P-CAP snímání dotyku, 2x stylus, přesnost 1 mm,
20 dotyků, antibakteriální povrch, bez OS Android, Windows Ink.
190 cm, 4K (3840x2160), kapacitní P-CAP snímání dotyku, 2x stylus, přesnost 1 mm,
20 dotyků, antibakteriální povrch, bez OS Android, Windows Ink.
218 cm, 4K (3840x2160), kapacitní P-CAP snímání dotyku, 2x stylus, přesnost 1 mm,
20 dotyků, antibakteriální povrch, bez OS Android, Windows Ink.

64 700 Kč

77 600 Kč

94 800 Kč

103 400 Kč

ŘADA VEGA
Špičové všestranné řešení bez kompromisů. Toto špičkové řešení poskytující
působivý audiovizuální zážitek umožňuje snadnou spolupráci. Jedinečný úzký
rámeček s tloušťkou pouhé 3 mm dodává modelu Vega ideální vzhled vhodný
do firemního prostředí. Integrovaný zvukový systém, mikrofon a kamera zajišťují
jeho hybridní charakter. A revoluční dotyková technologie PCAP přináší prvotřídní
ovládání a psaní. Vega je tak po právu naším vlajkovým modelem.
165 cm, 4K (3840x2160), kapacitní P-CAP snímání dotyku, 2x stylus, přesnost 1 mm,
Newline VEGA+ 65“

20 dotyků, kamera 120°, 8 mikrofonů, optical bonding, antibakteriální povrch,

120 600 Kč

Android 11, 8 GB RAM, 128 GB, SW balíček - Whiteboard, Cast, BroadCast, Engage,
Display management.
190 cm, 4K (3840x2160), kapacitní P-CAP snímání dotyku, 2x stylus, přesnost 1 mm,

Newline VEGA+ 75“

20 dotyků, kamera 120°, 8 mikrofonů, optical bonding, antibakteriální povrch,

142 200 Kč

Android 11, 8 GB RAM, 128 GB, SW balíček - Whiteboard, Cast, BroadCast, Engage,
Display management.
218 cm, 4K (3840x2160), kapacitní P-CAP snímání dotyku, 2x stylus, přesnost 1 mm,

Newline VEGA+ 86“

20 dotyků, kamera 120°, 8 mikrofonů, optical bonding, antibakteriální povrch,

163 700 Kč

Android 11, 8 GB RAM, 128 GB, SW balíček - Whiteboard, Cast, BroadCast, Engage,
Display management.

Záruka 3 roky na dotykové obrazovky.

ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku
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DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
NEWLINE

CHROMEBOX A WINDOWS PC
Zejména u mobilních instalací s výhodou využijete integraci počítače přímo do těla
obrazovky.
Chromebox A10
OPS PC WB5A820W

OPS PC WB7A120J

SDM WB5SXI20J

SDM WB7SXI20J

18 000 Kč

Integrovatelný OPS PC, Lake CPU, Celeron 3867U, 4 GB, SSD 32GB, Chrome OS
Integrovatelný OPS PC, Intel i5 10. generace 10210U, 8GB RAM, 256GB SSD,

23 200 Kč

4K@60 fps, předinstalované neaktivované Windows 10
Integrovatelný OPS PC, Intel i7 10. generace 10510U, 16GB RAM, 256GB SSD,

40 800 Kč

4K@60 fps, včetně licence Windows 10 Pro
Integrovatelný SDM, Intel i5 11. generace 1137G7, 16GB RAM, 256GB SSD, 4K@60 fps,
včetně licence Windows 10 Pro
Integrovatelný SDM, Intel i5 11. generace 1137G7, 16GB RAM, 256GB SSD, 4K@60 fps,
včetně licence Windows 10 Pro

40 000 Kč

50 000 Kč

AV PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozšiřte funkcionalitu obrazovky o další videokonferenční možnosti.
Huddle Cam

120° 4K kamera s mikrof. polem (4), detekce tváře, auto-framing, potlačení ozvěny

13 600 Kč

Meet Cam Set

120° 4K kamera a mikrof. pole (6), detekce tváře, auto-framing, potlačení ozvěny, BT

17 700 Kč

Newline kamera TC-4N22

Přídavná kamera pro Newline LYRA. 4K, 120°, USB-C

4 000 Kč

Záruka 3 roky na dotykové obrazovky.

ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku
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VIDEOKONFERENČNÍ MONITOR
FLEX

INTERAKTIVNÍ VIDEOKONFERENČNÍ MONITOR FLEX POSOUVÁ
PRÁCI NA SDÍLENÉ OBRAZOVCE NA NOVOU ÚROVEŇ
Zachytím váš příjemný hlas, zbavím signál ozvěny a hluku, sejmu obraz z přirozeného úhlu a dám vám možnost vyjádřit se
intuitivně pomocí pera a dotyku. Budu rád, když se seznámíme a budeme se potkávat každý den. Jsem Flex!

HLAVNÍ VLASTNOSTI VIDEOKONFERENČNÍHO MONITORU FLEX

01

02

03

04

Flexibilní.

Přirozené psaní.

Pro každého.

Obraz a zvuk jako ve

Flex dělá čest svému

Kapacitní dotyková

Není důležité, jakou pozici

skutečnosti.

jménu, a to do puntíku.

technologie s vysokou

zastáváte. Všichni žijeme

Hned 8 mikrofonů se

Stačí připojit váš notebook

přesností, odmítnutí

v době vzdálených porad

postará o bezchybné

a je to. Plug and play

nechtěného dotyku dlaně

a distanční výuky. Flex

sejmutí hlasu, elektronika

technologie zajistí plnou

při psaní, aktivní pero s

využijete stejně dobře

omezí nepříjemnou

podporu všech funkcí.

funkcí gumy kompatibilní

v kanceláři, v učebně,

ozvěnu a hluk, 4K kamera

Poskytuje digitální

s Windows Ink, naklápěcí

v zasedací místnosti

odešle k posluchačům

pracovní prostředí, ve

konstrukce, zkrátka vše,

i doma. Efektivitu vaší

perfektně ostrý obraz

kterém nic nechybí.

so si můžete představit

práce a kvalitu video

a reproduktory se

Tvoříte, komunikujete,

pod pojmem přirozené

hovorů povýšíte na novou

subwooferem vám

píšete a sdílíte s jistotou

psaní. Psaní na Flexu

úroveň.

zprostředkují čistý

a lehkostí.

oceníte, ať už jste učitel

a srozumitelný zvuk. Vše

nebo architekt.

jako byste seděli v jedné
místnosti.
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VIDEOKONFERENČNÍ MONITOR
FLEX

NEWLINE FLEX
Flex je plug and play zařízení typu vše v jednom, vybavené kapacitním
dotykem a stylusem nabízejícím přirozené psaní, videokonferenční jednotka
s 8 mikrofony, ozvučením se subwooferem a 4K kamerou. Vše plně kompatibilní
s nejnovějšími nástroji jako Windows Ink a videokonferencemi MS Teams,
Google Meet, Zoom apod.
Úhlopříčka 27“ (68 cm), 4K (3840 x 2160), Optical Bonding, kapacitní dotyk, ovládání
dotykem nebo aktivním tlakocitlivým perem s funkcí odmítnutí nechtěného dotyku
TT-2721AIO

dlaně, 4K kamera se 120° úhlem záběru a náklonem v rozsahu -20° až 80°, podpora

26 000 Kč

Windows Hello, mikrofonní pole (8x), omezení ozvěny a hluku, reporduktory 2 x 5W
se subwooferem, USB-C 3.1 s napájením o výkonu 60W, HDMI, USB-A 3.0, USB-B 3.0
(dotyk), Line In / Out (Jack 3,5 mm), slot pro Intel SDM.

ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku

Stačí stisknout.

Jako ve skutečnosti.

Prvotřídní pero a dotyk.

Plug & Play.

Dělá čest svému jménu.

Tlačítka na čelním
panelu vám zajistí rychlé
a jednoduché ovládání
videokonferenčního
hovoru. Již nikdy
nebudete muset hledat
momentálně skryté
menu. Základní funkce
jako zapnutí kamery či
ztlumenní mikrofonu
budou fungovat bez
ohledu na to, jaký
software právě používáte.

Budete mít pocit, jako
byste byli s kolegy,
partnery či žáky ve
stejné místnosti. Kamera
se 4K rozlišením a 120°
úhlem záběru přenese
k posluchačům přirozený
obraz. 8 mikrofonů
a pokročilé zpracování
zvuku se postarají o váš
čistý hlas. A také vy si
užijete bohatého zvuku.
Flex disponuje kromě
5W reproduktorů také
subwooferem.

Absolutně přirozený
dotyk. K výslednému
komfortu práce
přispívá nejen kapacitní
technologie, ale i
funkce odmítnutí
nechtěného dotyku dlaní
a aktivní tlakocitlivé pero
s ohromující přesností.
Pověstnou třešničkou
na dortu je na boku
umístěný magnetický
držák.

Jednoduše připojte svůj
notebook a povyšte ho
na perfektní dotykovou
videokonferenční
jednotku. Vaše zařízení
bude z USB-C portu
i napájeno. Nechcete
k Flexu nic připojovat?
Vložte do něj Intel© Smart
Display Module!

Nebyl by to Flex, kdyby
nebyl pro každého.
Je jedno, zdali učíte
ve škole, komunikujete
s kolegy v kanceláři,
připravujete projektovou
dokumentaci, účastníte
se porady firemních
poboček nebo pracujete
z domova. Flex je digitální
pracovní místo nové
generace.
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REZERVAČNÍ A INFORMAČNÍ
SYSTÉMY EVOKO

REZERVAČNÍ SYSTÉMY EVOKO
Rezervace místností a pracovních míst do EVOKO jsou etalonem v efektivním využívání kancelářských prostor. Kromě
bezproblémové rezervace přímo z panelu i online nabízí také informace o stavu místností a jednotlivých stolů, jejich
vybavení, brání „zneužívání“ rezervovaného času a poskytuje hodnotné statistické údaje. Nové produkty NASO a KLEEO jdou
pak ještě dál a umožní vám rozšíření funkčnosti jak v oblasti rezervace místností, tak při organizaci pracovních míst a vítání
vašich návštěvníků.

HLAVNÍ VLASTNOSTI REZERVAČNÍCH SYSTÉMŮ EVOKO

01

02

03

04

Jednodušší, než kdy

Intuitivní uživatelské

Jedním pohledem

Rozšiřující moduly.

před tím.

rozhraní.

získáte přehled

Evoko Naso můžete

Rezervujte dotykem

Veškeré informace jsou

obsazenosti.

přizpůsobit vašim

prstu přímo na vybrané

elegantně prezentovány

Červené, zelené a nově

požadavkům a rozšiřovat

jednotce Evoko. Můžete

na obrazovce. Pokud

i oranžové podsvícení

jeho možnosti. Kromě

okamžitě rezervovat

k ní přistoupíte, jsou

jednoznačně signalizuje

rezervace místností se

místnost či stůl, u které

automaticky upraveny tak,

aktuální stav.

postará i o nalezení

stojíte nebo plánovat

aby byly vždy maximálně

volného pracovního místa

rezervaci libovolného

relevantní.

nebo upozorní na příchozí
návštěvu.

prostoru v celém Evoko
systému. Vyhledávání
dle polohy, dostupnosti,
velikosti i vybavení.
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REZERVAČNÍ A INFORMAČNÍ
SYSTÉMY EVOKO

EVOKO LISO
Evoko Liso nabízí řešení, které maximálně ulehčuje rezervaci místností. Stačí jen
pár dotyků. Stav rezervace je jasně signalizován na elegantní dotykové obrazovce,
a to přímo u vstupu do místnosti. Schůzky plánujete dál přesně tak, jak jste zvyklí,
pomocí Outlooku, Google kalendáře, s využitím vašeho telefonu nebo tabletu.
8“ displej s kapacitním dotykem, Ethernet, Wi-Fi, PoE, RFID, Proximity a světelné čidlo,
Evoko Liso

38 600 Kč

tříbarevná indikace stavu místnosti, kompatibilní s MS Office 365, MS Exchange,
Google G Suite, IBM/Lotus Domino. Doživotní upgrade SW zdarma.

Evoko Liso rozšíření
záruky

3 roky

1 850 Kč

4 roky

4 150 Kč

5 let

6 950 Kč

EVOKO NASO
Evoko Naso představuje modulární systém, kde si volbou patřičné licence
přizpůsobíte funkčnost vašim potřebám. Hlavní částí je opět funkcemi nabitý
rezervační systém pro zasedací místnosti, nově však můtete rezervovat i sdílená
pracovním místa a posunout péči o návštěvníka na vyšší úroveň.
8“ displej s kapacitním dotykem, Ethernet, Wi-Fi, PoE, Bluetooth, RFID, Proximity a
Evoko Naso

30 600 Kč

světelné čidlo, tříbarevná indikace stavu místnosti, kompatibilní s MS Office 365.
Včetně licence ROOM HOSTING na 5 let.

Evoko Naso rozšíření
záruky

3 roky

1 850 Kč

4 roky

4 150 Kč

5 let

6 950 Kč

EVOKO KLEEO
Kleeo desk manager je chytré řešení pro rezervaci pracovních míst. Jeho úkolem
je signalizovat každému, jaké pracovní místo je dostupné, obsazené, a které je to
vámi rezervované. Zajistěte si své pracovní místo bez zbytečného stresu, a zvyšte
tak efektivitu své práce. Kleeo je nezbytnou pomůckou každé moderní kanceláře.
2“ displej s kapacitním dotykem, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, Proximity čidlo, čtyřbarevná
Evoko Kleeo

4 900 Kč

indikace stavu, kompatibilní s MS Office 365 a Google Workspace, položení na stůl i
montáž pod desku. Včetně licence DESK HOSTING na 5 let.

Evoko Kleeo 6 pack
Evoko Kleeo rozšíření
záruky

29 400 Kč

6 Evoko Kleeo v jednou balení
3 roky

650 Kč

4 roky

2 000 Kč

5 let

4 200 Kč
ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku
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REZERVAČNÍ A INFORMAČNÍ
SYSTÉMY EVOKO

EVOKO SOFTWARE
Zjednodušte svá jednání, rezervace a správu návštěvníků za pomoci flexibilního
a plně integrovaného Evoko software. Pomůže vám dále rozšířit a zdokonalit
vlastnosti samotných fyzických jednotek.

Licence ROOM HOSTING

1 680 Kč

Základní licence pro rezervace místností, k dokoupení po 5 letech provozu

ročně

Rozšíření Evoko Naso o funkce jako jsou rezervace pomocí mobilní aplikace,
Licence ROOM BOOKING

5 600 Kč

doplněk pro MS Outlook, vyhledávní místnosti dle zvolených parametrů,

ročně

analýza využívání jednotlivých místností apod.
Licence DESK HOSTING

Základní licence pro rezervace pracovních míst, dokoupení po 5 letech provozu
Rozšíření Evoko Kleeo o funkce jako jsou rezervace pomocí mobilní aplikace,

Licence DESK BOOKING

ročně
11 200 Kč

Aplikace pro iPad umožňující správu zákazníků. Ideálni pro vstupní prostory,
rozpoznání obličeje, možnost před-registrace hostů, analýzy návštěvnosti.

WWW

ročně
1 450 Kč

interaktivní plány místností, přihlašování QR kódem, analýza využívání
jednotlivých místností apod.

Licence VISITOR MANAGEMENT

620 Kč

ročně

OBSAH
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SPRÁVCE PŘIPOJENÍ
EVOKO

EVOKO DELO
Správce připojení Delo představuje inovativní rozbočovač pro sdílení obrazovky.
Umožňuje všem účastníkům snadno se připojit ke schůzce bez nutnosti instalace
softwaru. Stačí jednoduše připojit USB-C k vašemu zařízení a stisknutím tlačítka
zahájit sdílení a převzít kontrolu nad vybavením místosti, jako jsou kamery,
ozvučení či mikrofony. To vše s podporou videokonference. Budete se vždy
moci spolehnout na perfektní připojení, plně nabité notebooky a čistý stůl bez
nevzhledných kabelů!

Evoko Delo

Inovativní rozbočovač pro sdílení obrazovky s integrovaným nabíjením, správou

47 600 Kč

kabelů a ovládáním zařízení v zasedací místosti.

ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku

Nečinnost

Nabíjení

Sdílení

Přenos signálu

WWW

OBSAH

13

POJEZDY A STOJANY
BALANCEBOX

VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ POSUVY A POJEZDY
BalanceBox® je inovativní výškově stavitelný systém založený na patentované technologii. K posouvání obrazovky nahoru
a dolů Vám budou stačit jen dva prsty. BalanceBox® je unikátní a velmi oblíbené řešení, které nepotřebuje žádné napájení.
BalanceBox® představuje komfortní, bezpečné a vysoce spolehlivé řešení výškového posuvu.

HLAVNÍ VLASTNOSTI POSUVNÝCH SYSTÉMŮ BALANCEBOX

01

02

03

04

Manuální ovládání.

Pevná i mobilní

Velký hmotnostní

Široké spektrum

Patentovaná pružinová

instalace.

rozsah.

příslušenství.

technologie nabízí lepší

BalanceBox lze jednoduše

BalanceBox 400 a 650

BalanceBox disponuje

vlastnosti než i ten

přidělat na zeď. Pokud

nabízejí řešení pro

všemi potřebnými

nejlepší motorový pojezd.

hledáte mobilní řešení, lze

obrazovky libovolných

doplňky jako jsou VESA

Změna výšky obrazovky

ho s výhodou připevnit

rozměrů a hmotností.

držáky, pojezdy, podpůrné

je intuitivní, přesná

k jednomu z našich

Poradí si i se systémy

konstrukce a třeba i

a rychlá. Stačí vám k

mobilních podstavců.

vážícími přes 160 kg.

systém pro upevnění

tomu dva prsty. Tak lehce

Obrazovku pak budete

lze zařízení posouvat.

moci nejen výškově

Pokud oceníte možnost

posouvat, ale také ji

naklápět obrazovku až

přesunout například do

do pozice stolu, rádi vám

vedlejší místnosti.

keramických křídel.

nabídneme motorovou
variantu e-Box.

WWW
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POJEZDY A STOJANY
BALANCEBOX

BALANCEBOX 400 A 650
BalanceBox 400 má kompaktní provedení a je vhodný pro obrazovky do velikosti
86“. Vyšší verze 650 umožní posouvat displeje až do hmotnosti 169 kg. Její další
předností je vyšší zdvih, který činí 65 cm oproti 40 cm u verze 400. BalanceBox®
je založen na důmyslném mechanickém řešení a nevyžaduje pro svoji práci
elektrickou energii.

480A13

BalanceBox® 400 Light (23 - 43 kg)

17 600 Kč

480A12

BalanceBox® 400 Medium (41 - 70 kg)

17 600 Kč

480A14

BalanceBox® 400 Heavy (66 - 95 kg)

17 600 Kč

484A07

BalanceBox® 650 Light (34 - 68 kg)

30 000 Kč

484A08

BalanceBox® 650 Medium (67 - 127 kg)

30 000 Kč

484A09

BalanceBox® 650 Heavy (94 - 162 kg)

30 000 Kč

BALANCEBOX PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pokud je vaše obrazovka vybavena VESA držákem a plánujete instalaci na zeď,
nebudete zřejmě nic dalšího potřebovat. V opačném případě si jistě vyberete z
nabídky níže. Rádi vám s výběrem poradíme.

481A70

Univerzální VESA adaptér pro instalaci obrazovky na BalanceBox® 400 a 650 i přímo

2 200 Kč

na mobilní stojan

3 500 Kč

481A42001

BB 400 Podpůrná konstrukce pro instalace na slabé stěny

481A71001

BB 400 Mobilní stojan černý

481A13

BB 650 Podpůrná konstrukce pro instalace na slabé stěny

5 200 Kč

48A59

BB 650 Prodloužení podpůrné konstrukce

1 850 Kč

481A50

BB 650 Mobilní stojan černý

12 000 Kč

22 800 Kč
ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku
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POJEZDY A STOJANY
BALANCEBOX

BALANCEBOX WINX
Kombinace klasických keramických křídel a dotykové obrazovky se stala
jedním z nejžádanějších způsobů instalace frontálního zobrazovače ve školních
třídách. BalanceBox® Winx® nabízí pro tento účel to nejlepší a nejuniverzálnější
řešení. Díky důmyslnému mechanizmu můžete celý systém posouvat se zcela
minimálním úsilím.

BalanceBox® Winx® 75
(484A08, 481A82, 988B83)

BalanceBox® Winx® 86
(484A09, 481A83, 988B84)

481A80

Systém se skládá z výškového posunu BalanceBox 650 Medium, rámu pro uchycení
47 500 Kč

dotykové obrazovky o úhlopříčce obrazu 75“ a dvou keramických, magnetických
křídel, která po zavření přikrývají celou plochu obrazu.
Systém se skládá z výškového posunu BalanceBox 650 Heavy, rámu pro uchycení

48 500 Kč

dotykové obrazovky o úhlopříčce obrazu 86“ a dvou keramických, magnetických
křídel, která po zavření přikrývají celou plochu obrazu.
Zámek pro Winx. Doplnění magnetického dorazu o zámek, který zabrání otevření

1 000 Kč

křídel a přístupu k dotykové ploše obrazovky.

ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku

Pružinový systém
s důmyslnou konstrukcí
a s možností nastavení
hmotnosti zavěšeného
zařízení ve velkém
rozsahu. Pokud
potřebujete vyměnit
instalované zařízení
za jiné, stačí pouze
přizpůsobit tuhost pružin.

Univerzální rám
s keramickými křídly pro
obrazovky o úhlopříčce
75“ a 86“. Už žádné
speciální konstrukce.
Součástí rámu je i VESA
adaptér.

Magnetický doraz
přidržuje zavřená křídla a
zároveň chrání obrazovku
před poškozením.

Precizní provedení
a nadstandardní dílenské
zpracování je patrné z
každého detailu.

WWW

Zabezpečení
neoprávněného přístupu
k dotykové obrazovce
lze za příplatek vylepšít
přídáním zámku, který
brání otevření křídel.
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POJEZDY A STOJANY
BALANCEBOX

E-BOX TILT & TABLE
Maximálně univerzální využití vaší dotykové obrazovky zajistí tichý a rychlý
motovový posuv e-Box®. Tato verze se dvěma motory je tou nejlepší volbou
zvláště v případě, kdy využijete možnosti naklápění, a to až do režimu stolu.
487A03

44 000 Kč

e-Box® Mobilní stojan s m. posuvem a náklonem, rozsah 660 mm, max. 75“

Režim stolu
docílíte překlopením displeje a zároveň snížením výšky stojanu na minimum.

E-BOX
Sortiment vysoce kvalitních motorových posuvů disponuje nejrychlejší
a nejbezpečnější technologií, kterou současný AV trh nabízí. Dvousloupový
design je zárukou perfektní stability, systém nabízí také funkce zamezující
nechtěnému skřípnutí.

487A01

e-Box® Mobilní stojan s motor. posuvem, rozsah 660 mm, až 86“, VESA do 600x400

27 500 Kč

487A02

e-Box® Nástěnný motor. posuv, rozsah 870 mm, max. 86“, až 86“, VESA do 600x400

26 000 Kč

E-BOX PŘÍSLUŠENSTVÍ
E-Box® nejsou pouze vlastní pojezdy, ale i důmyslný systém doplňků a
příslušenství, které dokáže dále přizpůsobit funkčnost přesně vašim požadavkům.
481A117

Univerzální VESA pro e·Box® (600x600 až 800x600), do 600x400 součástí e-Box®

1 250 Kč

481A101

e-Box® Polička na notebook nebo klávesnici

3 600 Kč

481A104

e-Box® Podpora pro kameru (možnost umístit pod i nad displej)

3 220 Kč

481A105

e-Box® Univerzální úchyt pro Sound Bar

1 600 Kč
ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku
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HÁZECÍ MIKROFONY CATCHBOX

ZAUJMĚTE POSLUCHAČE - HOĎTE JIM MIKROFON
Zaujmout může být obtížné. Podávat posluchačům běžný mikrofon je zdlouhavé a komplikované. Navíc to narušuje plynulost
jednání. Právě proto jsme vymysleli Catchbox. Použití této “barevné kostky” je intuitivní a házení s ní dokáže lámat ledy
mezi prezentujícím a
 posluchači. Přimět účastníky k aktivní spolupráci a výměně zkušeností je s Catchbox otázkou několika
sekund.

HLAVNÍ VLASTNOSTI HÁZECÍCH MIKROFONŮ CATCHBOX

01

02

03

04

Dokonalý zvuk.

Povrch s dlouhou

Magnetický zámek.

Navrhněte si vlastní

Všesměrový mikrofon

životností odolný proti

Catchbox je vybaven

design.

optimalizovaný pro

usazování nečistot.

unikátním magnetickým

Vnější obal může být

řeč je velmi citlivý, a to

Obal Catchbox je

zámkem, který pevně drží

přizpůsoben Vašemu

i v případě, že do něj

opatřen speciálním

mikrofon ve vnějším krytu

přání. Jednoduše můžete

nemluvíte přímo.

antibakteriálním

i když s ním hodíte.

vytvořit verzi v oblíbené
barvě, s firemním logem či

povrchem, který
Automatické ztišení.

odpuzuje špínu a brání

Lehký a měkký.

Catchbox snímá pohyb.

tvorbě skvrn. Srdce je

Kombinace odolné avšak

Dokáže tak zvuk

skryto uvnitř, pokud se

měkké pěny a technických

automaticky ztišit, pokud

rozhodnete po čase obal

tkanin zajistí, že při

jím hodíte nebo ho

vyměnit, bude Vám stačit

upuštění nebo hození

upustíte.

jen pár sekund.

mikrofonu nemůžete

grafikou konkrétní akce.

způsobit škodu ani
zranění chytající osoby.

WWW

OBSAH

18

HÁZECÍ MIKROFONY CATCHBOX

CATCHBOX
Zaujmout může být obtížné. Podávat posluchačům běžný mikrofon je zdlouhavé
a komplikované. Navíc to narušuje plynulost jednání. Právě proto jsme vymysleli
Catchbox. Použití této “barevné kostky” je intuitivní a házení s ní dokáže lámat ledy
mezi prezentujícím a posluchači.

Catchbox Plus
Catchbox Plus
s prezentačním
mikrofonem
Catchbox Plus 2

Sada bezdrátového přijímače a házecího mikrofonu. Dosah až 100 m, životnost

34 650 Kč

baterie 14 h, frekvence DECT. Možnost připojení dalšího mikrofonu.
Sada bezdrátového přijímače, házecího mikrofonu a prezentačního mikrofonu

46 710 Kč

(včetně náhlavní soupravy). Dosah až 100 m, životnost baterie 14 h, frekvence DECT.
Sada bezdrátového přijímače a dvou házecích mikrofonů. Dosah až 100 m, životnost
baterie 14 h, frekvence DECT .

48 220 Kč

Přijímač Catchbox Plus

Samostatný mikrofonní přijímač pro až dva mikrofony Catchbox.

21 080 Kč

Házecí mikrofon

Doplňkový házecí mikrofon (kapsle + obal)

10 530 Kč

Prezentační mikrofon

Doplňkový mikrofon pro prezentujícího.

Catchbox Plus bezdrátová

Házecí mikrofon stačí položit na tuto bezdrátovou dobíjecí základnu, a udržovat ho

dobíjecí stanice

tak vždy připravený k okamžitému použití.

Dokovací stanice pro
prezentační mikrofon
CatchBox přepravní kufřík

9 020 Kč
6 010 Kč

4 500 Kč

Mějte mikrofon stále připraven v dobíjecím docku.
Pokud si vozíte CatchBox s sebou, určitě oceníte možnost uspořádat všechny části do
přehledného a odolného kufříku.

7 540 Kč

ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku
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BEZDRÁTOVÁ PREZENTACE
A DIGITAL SIGNAGE

DIGITÁLNÍ NÁSTĚNKY A PREZENTACE BEZ KABELŮ
Sdílet bez námahy informace a nápady nebylo nikdy jednodušší. S bezdrátovým prezentačním ekosystémem NovoConnect
můžete prezentovat obsah širšímu publiku a zároveň spolupracovat se svými kolegy. Udělejte svou schůzku dynamičtější
a lépe zapojte své kolegy. Jedná se o komplexní produktovou řadu určenou pro jakýkoli typ vizuální komunikace – ať už je to
schůzka, digital signage, video konference nebo všechno dohromadyí! Ideální pro použití ve firmách i školách.

HLAVNÍ VLASTNOSTI PRODUKTŮ NOVOCONNECT A NOVODS

01

02

03

04

Žádné kabely.

Software i tlačítko.

Digital signage.

Snadné použití.

NovoConnect bezdrátově

K připojení můžete

Z grafického rozhraní

NovoConnect nemůže být

připojí libovolné zařízení

využít jak NovoConnect

NovoStudio můžete

jednodušší. Při připojení

bez ohledu, zdali používá

software, tak AirPlay,

vytvářet playlisty

nedojde ke změně

systém Windows, MacOS,

ChromeCast a Miracast.

obsahující vámi vybraná

velikosti nebo rozlišení

iOS, Android či Ubuntu.

Velice komfortní formou

videa, obrázky, zprávy

obrazu, takže vše, co

je pak využití tlačítka

a další informace.

vidíte na obrazovce

LauncherPlus, pomocí

K dispozici jsou

svého notebooku,

kterého se může připojit

přehrávače NovoDS,

tabletu či telefonu, bude

i váš host bez toho, aby

využít můžete i vyšší řadu

současně zobrazeno na

musel instalovat software

produktů Novoconnect,

velké obrazovce nebo

a připojovat se k vaší

které v sobě bezdrátovou

projekčním plátně.

vnitřní síti.

konektivitu a řešení
pro informační displeje
kombinují.

WWW
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NOVODISPLAY
Profesionální displeje určené k použití pro účely digital signage v režimu na
šířku nebo na výšku. Díky integrovanému řešení NovoDS lze snadno vytvářet,
publikovat a spravovat propagační oznámení a firemní sdělení. V případě schůzek
je možné displej snadno přepnout do režimu „prezentace“ s funkcí bezdrátové
spolupráce NovoConnect.

NovoDisplay DK433

NovoDisplay DK553

NovoDisplay DK653

NovoDisplay DK753

NovoDisplay DK863

43“, každodenní provoz 24/7, 4K UHD (3840x2160), 500 cd/m2, na šírku i výšku, D-LED
podsvícení, bezdrátová spolupráce NovoConnect
55“, každodenní provoz 24/7, 4K UHD (3840x2160), 500 cd/m2, na šírku i výšku, D-LED
podsvícení, bezdrátová spolupráce NovoConnect
65“, každodenní provoz 24/7, 4K UHD (3840x2160), 500 cd/m2, na šírku i výšku, D-LED
podsvícení, bezdrátová spolupráce NovoConnect
75“, každodenní provoz 24/7, 4K UHD (3840x2160), 500 cd/m2, na šírku i výšku, D-LED
podsvícení, bezdrátová spolupráce NovoConnect
86“, každodenní provoz 24/7, 4K UHD (3840x2160), 500 cd/m2, na šírku i výšku, D-LED
podsvícení, bezdrátová spolupráce NovoConnect

26 890 Kč

40 480 Kč

51 350 Kč

67 660 Kč

97 550 Kč

NOVODS
Systém NovoDS představuje jednoduše nastavitelné a spravovatelné řešení pro
jakýkoli informační displej, který má zobrazovat videa, obrázky, zprávy a další
informace. Upratnění najde ve společných prostorách firem i škol.
NovoDS mini

Jednotka pro digital signage, Full HD, 5 GB, NovoDS Studio

NovoDS 4K

Jednotka pro digital signage, 4K, 29 GB, HDMI In, NovoDS Studio

9 150 Kč
16 640 Kč

NOVOSOFTWARE
Bezdrátové sdílení bez dodatečného hardware, propojení s videokonferenčními
systémy, vzdálená správa v prostředí cloudu a mnohem více.

Softwarový balíček pro bezdrátovou komunikaci a spolupráci při výuce a seminářích,
NovoStage

7 870 Kč

4 obrazy současně, instalace na počítač připojený k zobrazovači, podpora AirPlay a
GoogleCast, možnost doplnění tlačítka LauncherPlus

NovoConnect BYOM

NovoDS Cloud

Rozšíření možností NC-X700 a NC-X900 o bezdrátové připojení kamer a dalšího

6 140 Kč

příslušenství při video konferenčních hovorech
Cloudová varianta NovoDS Studio s možností centrální správy, licence pro jedno

6 350 Kč

zařízení na 3 roky

ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku
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BEZDRÁTOVÁ PREZENTACE
A DIGITAL SIGNAGE

NOVOCONNECT
Díky NovoConnect máte požnost bezdrátově prezentovat na libovolném zařízení,
ať se jedná o interního zaměstnance nebo návštěvu. Vše maximálně jednoduše, to
garantujeme.

Přijímač pro bezdrátovou komunikaci a spolupráci v učebně, EDU režim, až 40
NovoCast NC 1000

10 340 Kč

připojených uživatelů, 4 obrazy současně, Full HD, sdílení dokumentů, anotace
obrazu, podpora AirPlay a GoogleCast, možnost doplnění tlačítka LauncherPlus
Přijímač pro bezdrátovou komunikaci a spolupráci v malých konferenčních

NovoConnect NC-X300

místnostech, CORPORATE režim, až 8 připojených uživatelů, až 2 obrazy současně,

(včetně LauncherPlus)

Full HD, sdílení dokumentů, anotace obrazu, podpora AirPlay a GoogleCast, jedno

21 090 Kč

tlačítko LauncherPlus součástí balení
Přijímač pro bezdrátovou komunikaci a digital signage, přepínání mezi EDU
NovoConnect NC-X700

a CORPORATE režimem, až 64 připojených uživatelů, až 4 obrazy současně, 4K,
sdílení dokumentů, anotace obrazu, podpora AirPlay, GoogleCast a Miracast, možnost

32 580 Kč

doplnění tlačítkek LauncherPlus
Přijímač pro bezdrátovou komunikaci a digital signage, přepínání mezi EDU
NovoConnect NC-X700

a CORPORATE režimem, až 64 připojených uživatelů, až 4 obrazy současně, 4K, sdílení

a LauncherPlus (sada)

dokumentů, anotace obrazu, podpora AirPlay, GoogleCast a Miracast, dvě tlačítka

44 430 Kč

LauncherPlus součástí sady
Přijímač pro bezdrátovou komunikaci, digital signage a video konference, přepínání
NovoConnect NC-X900

mezi EDU a CORPORATE režimem, až 64 připojených uživatelů, až 4 obrazy současně,
4K, HDMI In, sdílení dokumentů, anotace obrazu, podpora AirPlay, GoogleCast

41 470 Kč

a Miracast, možnost doplnění tlačítek LauncherPlus
Přijímač pro bezdrátovou komunikaci, digital signage a video konference, přepínání
NovoConnect NC-X900

mezi EDU a CORPORATE režimem, až 64 připojených uživatelů, až 4 obrazy současně,

a LauncherPlus (sada)

4K, HDMI In, sdílení dokumentů, anotace obrazu, podpora AirPlay, GoogleCast

53 330 Kč

a Miracast, dvě tlačítka LauncherPlus součástí sady
LauncherPlus

Dvě Wifi tlačítka pro bezdrávové sdílení obrazu a zvuku z počítače

13 300 Kč

OPS BYOM pro NovoDisplay

OPS modul rozšiřující funkčnost o BYOM

17 090 Kč
ceny bez 21% DPH a včetně recyklačního poplatku
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PROFIMEDIA s.r.o.
Tř. Spojenců 18, 746 01 Opava
www.aktivnifirma.cz

