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Inteligentná
učebňa

VYTVORENIE DIGITÁLNEHO PROSTREDIA

Dve funkcie v jednej. 
Projekcia a interaktívna 
tabuľa v jednom. Dokonale 
sa dá použiť aj k emailovým 
bielym nástenným tabuliam. 
Vysoký jas, perfektný 
displej, jednoduché použitie.

InteraktíVny projektor

Filcový zapisovateľný suchý 
povrch, odolný proti vandalom, 
infračervená, viacdotyková 
technológia. Vďaka projektoru 
s blízkym alebo veľmi 
blízkym dosahom je možné 
maskovanie minimalizovať.

Laptop / tablet alebo iné mobilné 
zariadenie vhodné pre aktívnu 
výučbu študentov. Môžu sa tiež použiť 
na zdieľanie obsahu obrazovky aj 
ako porovnávací systém. Môžeme 
zabezpečiť ich nabíjanie a napájanie 
rôznymi zariadeniami, nabíjacím 
systémom, ktorý môže byť inštalovaný 
na stôl JOS alebo úložné / nabíjacie 
skrinky.

InteraktíVna tabuľa

ŠtuDentSké nástroje
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Využívanie interaktívnych a študent-
ských nástrojov v inteligentnej učebni 
je možné doplniť radom nástrojov na 
zjednodušenie, jednoduché použitie 
a ešte vyššiu úroveň vzdelania. ná-
stenné úložné priestory na notebooky, 
úložné skrinky na tablety / nabíjačky, 
zvukové systémy, fotoaparáty na 
dokumenty, statívy všetko pre kvalitné 
vzdelávanie  a skúsenosti študentov.

príslušenstvo

Interaktívnym softvérom  v triede môžeme 
zvýšiť úroveň vzdelávania v inteligentnej 
triede na vyššiu úroveň. Či už je tabletový 
softvér alebo tablet nezávislý interaktívny, 
softvér na tvorbu učebných osnov, prístup 
offline alebo online, pomáha v práci a 
výučbe učiteľov a vzdelávaniu študentov 
v súlade s moderným vekom.

Vzdelávacie nástroje vybavené 
najmodernejšími technológiami. 
Spĺňajú všetko, čo potrebujete počas 
interaktívneho vzdelávania. 
uľahčujú prácu vyučujúceho tým, že 
vylučujú zbytočné funkcie. 
Sú k dispozícii v troch veľkostiach 
(uhlopriečka 65 "- 75" - 86 "), 
v rozlíšení 4 kB, vynikajúca 
kvalita obrazu.

InteraktíVne ZobraZenIe

InteraktíVne softvéry

InforMaČné koMunIkaČné nástroje   
najmodernejšie technológie poskytujú študentom 
neobmedzené možnosti na to, aby bolo vyučovanie zábavné, 
nápadité a ešte viac vzrušujúce a pedagógovia môžu ľahšie 
monitorovať a prispôsobovať sa svojich študentom.

koncepcIa uČebne 
naším cieľom je, aby naše inštitúcie používali svoj nábytok na 
navrhovanie svojich vzdelávacích priestorov, ktoré pomáhajú 
oživiť interaktívnejšie a flexibilnejšie vzdelávacie priestory. 
V procese výučby a učenia hrá dôležitú úlohu usporiadanie 
nábytku, variabilita je dôležitá vzhľadom na vek študentov.
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V stratégii digitálneho vzdelávania je dôležité nebyť digitálne podporovanou verziou tradičného vzdelávania, ale 
konceptom, ktorý vytvára nové vzdelávacie prostredie z hľadiska prístupu, metodík a požiadaviek. Sú doplnené 

prvkom, ktorý pomáha študentom ľahšie porozumieť materiálom a ľahko a rýchlo posúdiť vedomosti. táto spätná 
väzba dáva učiteľom príležitosť rozdeliť skupiny, vyzdvihnúť vysoko výkonných. Informačné nástroje, koncepcie v 

triedach, ktoré poskytujú variabilitu, tento vzdelávací prístup pomáha vytvoriť nové vzdelávacie prostredie.
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Ceny neobsahujú montáž, osadenie ani uvedenie do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž na základe cenovej ponuky.

Interaktívny displej, vstavaný android 8 (Quad Cortex a73+, 3GB 
raM, 32GB Flash), 4k 3840 x 2160  rozlíšenie, 16:9 pomer strán, 
6ms rýchlosť odpovede, 20 dotykových bodov (Windows), 2 x 
15W reprudkutor, Bluetooth, Wi-Fi, WI-FI hotspot, Mimio Studio 
softvér + MImioMobile Lite, nástenná konzola

MimioDisplay 3 SérIa

MD65 interaktívny dispej, 65" uhlopriečka
 
cena bez DpH: 2120,00 €  Cena s DPH: 2544,00 € 

MD375 interaktívny dispej, 75" uhlopriečka
 
cena bez DpH: 3030,00 €  Cena s DPH: 3636,00 € 

MD385 interaktívny dispej, 86" uhlopriečka
 
cena bez DpH: 3940,00 €  Cena s DPH: 4728,00 €

novinka! 

Novinky!
komplexná ponuka

a cena na vyžiadanie!

Interaktívne 
dIspleje
Inovatívne vyučovanie najmodernejšími interaktívnymi technológiami. Spĺ-
ňajú všetko, čo potrebujete počas interaktívneho vzdelávania. uľahčujú prá-
cu vyučujúceho tým, že vylučujú zbytočné funkcie. Sú k dispozícii v troch 
veľkostiach (uhlopriečka 65 "- 75" - 86 "), v rozlíšení 4 kB, vynikajúca kvali-
ta obrazu. Vstavaný operačný systém android, ktorý zabezpečuje nezávislú 
funkciu, je možnosť voľby aj vstavaného počítača. Vynikajúca kvalita, nízke 
náklady a dlhá životnosť.

20 dotykových bodov, LeD uLttraHD 4k rozlíšenie, android 
8.0 operačný systém, arM Cortex a73, 3GB raM, 16 GB rOM,  
vstavaný 2 x 16W reproduktory, vstavané WIFI, nástenná 
konzola, interaktívna dotyková technológia, Ote, COnneCt, 
CaPture softvéry - 3 ročná záruka, voliteľný zabudovaný 
počítač.

HelGI c SérIa

tDc65 interaktívny dispej, 65" uhlopriečka

cena bez DpH: 1815,00 €  Cena s DPH: 2178,00 € 

tDc7 interaktívny dispej, 75" uhlopriečka
 
cena bez DpH: 2725,00 €  Cena s DPH: 3270,00 € 

tDc86 interaktívny dispej, 86" uhlopriečka
 
cena bez DpH: 3635,00 €  Cena s DPH: 4362,00 €

Možnosť použitia aj bez počítača

vstavané WIfI a bluetooth

veľké rozlíšenie, vysoká svietivosť

rýchle a jednoduché zdieľanie obrazovky

novinka! 

MOžnOSť 

zaŠkOLenIa 

za POPLatOk

Novinky!
komplexná ponuka

a cena na vyžiadanie!
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MimioBoard

MIMIoboarD 781t
Interaktívna tabuľa 78"

78" interaktívna tabuľa, 
1630 mm x 1230 mm, 
4:3 formát,  hliníkový rám, 
magnetická, stierateľný emailový 
povrch, 10 dotykových bodov 
súčasne, obsluha prstom alebo 
perom "toll", uSB-kábel: 5 m, 
Mimio Studio softér 
+ Mimio Mobile Lite mobilný 
softvér - 2 ročná záruka 

cena bez DpH: 545,00 €
Cena s DPH: 654,00 €

MIMIoboarD 871t
Interaktívna tabuľa 87"  

87" interaktívna tabuľa, 
1920 mm x 1220 mm, 
aktívny povrch 1880 x 1172 mm, 
16:10 formát,  hliníkový rám, 
magnetická, stierateľný emailový 
povrch, 10 dotykových bodov 
súčasne, obsluha prstom alebo 
perom "toll", uSB-kábel: 5 m, 
Mimio Studio softér 
+ Mimio Mobile Lite mobilný 
softvér - 2 ročná záruka 

cena bez DpH: 605,00 €
Cena s DPH: 726,00 €

Ceny neobsahujú montáž, osadenie ani uvedenie do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž na základe cenovej ponuky.

Možnosť 
objednania aj 
s reproduktormi

RT 503W  stereo reproduktory
56W rMS, drevené aktívne reproduktory, vhodné k interaktívnym 
tabuliam a projekčným plátnam, nástenné konzoly

cena bez DpH: 90,00 €  Cena s DPH: 108,00 €

Mimioteach

prenosná interaktívny tabuľa  

Inštaluje sa na bielu magnetickú tabuľu, 
ľahko premiestniteľný aj do iných učební, 
pripojíte ho k ploche, zapojíte ho na projektor 
a vyučovanie môže začať. 
týmto systémom sa ľahko sprostredkuje 
pútavá interaktívna výučba pre žiakov. 

softvér Mimiostudio obsahuje:
- interaktívne pero
- vhodné pre všetky vekové kategórie
- automatické nabíjanie pera pre Mimoteach
- bezdrôtové spojenie s PC

cena bez DpH: 485,00 €
Cena s DPH: 582,00 €

tabule k Mimioteach nájdete v sekcii tabúľ.

Interaktívne 
Tabule

antireflexný a magnetický povrch, popisovateľná markermi, 
nasucho stierateľný a antivandalový povrch. Infra 
a viacbodová dotyková technológia, vo viacerých rozmeroch. 
Vhodné s interaktívnymi projektormi na projekciu s krátkej 
a ultrakrátkej vzdialenosti.

luxiboard 88”  

uhlopriečka 88 ", aktívny povrch: 
201,6x116,5 cm, Formát: 16:10, 
hliníkový rám, antireflexný povrch, 
magnetický, umývateľný, 10 
používateľov súčasne (single touch) 
5 užívateľov (multitouch), infra 
technológia, 15 dotykových bodov,  
ovládateľný prstom alebo iným 
predmetom, 2 pasívne perá, uSB-ká-
bel: 10 m, Výkon <0,5 W, podporuje OS 
7/8 32 / 64bit / MacOS X / Linux, 
2 ročná záruka

cena bez DpH: 755,00 €
Cena s DPH: 906,00 €

LuxiBoard

luxiboard 80” 

uhlopriečka 80 ", aktívny povrch: 
170,6x116,5 cm, Formát: 4:3, hliníkový 
rám, antireflexný povrch, magnetický, 
umývateľný, 10 používateľov súčasne 
(single touch) 5 užívateľov (multitouch), 
infra technológia, 15 dotykových 
bodov,  ovládateľný prstom alebo iným 
predmetom, 2 pasívne perá, 
uSB-kábel: 10 m, Výkon <0,5 W, 
podporuje OS 7/8 32 / 64bit 
/ MacOS X / Linux, 2 ročná záruka

cena bez DpH: 610,00 €
Cena s DPH: 732,00 €

Ceny neobsahujú montáž, osadenie ani uvedenie do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž na základe cenovej ponuky.

Možnosť 
objednania aj 
s reproduktormi

RT 503W
stereo reproduktory
56W rMS, drevené aktívne 
reproduktory, vhodné k 
interaktívnym tabuliam a 
projekčným plátnam, nástenné 
konzoly

cena bez DpH: 90,00 €
Cena s DPH: 108,00 €
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Interaktívny balík č. 3

Ceny neobsahujú montáž, 
osadenie ani uvedenie 
do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž 
na základe cenovej ponuky.

akcIový 
BaLík 
Cena bez DPH:  

1640,00 €
Cena s DPH: 1968,00 €

InteraktíVna 
taBuľa

+PrOJektOr+kOnzOLa

P12W
nástenná konZola 
na projektor
nastaviteľná na všetky strany, s 
káblovým vedením, projekčná 
vzdialenosť max. 600 mm 

MIMIO n12 BnW  
- s ultrakrátkou vzdialenosťou 
projektor 

technológia: LCD
formát: WXGa, 16:10 képarány,
(1280x800)
svietivosť: 4000 anSI Lumen
kontrast: 10000:1
reproduktor: 10W
Záruka: 2 r/1 r (1000 hodín) lampa
HDMI kábel: 5m

MIMIOBOarD 871t
Interaktívna tabuľa, 87” 

87" interaktívna tabuľa, 1920 mm x 1220 
mm, aktívny povrch 1880 x 1172 mm, 
16:10 formát,  hliníkový rám, magnetická, 
stierateľný emailový povrch, 10 dotykových 
bodov súčasne, obsluha prstom alebo 
perom "toll", uSB-kábel: 5 m, Mimio Studio 
softér + Mimio Mobile Lite mobilný softvér 
- 2 ročná záruka
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Interaktívne 
balíky
kompletné interaktívne balíky za zvýhodnené ceny, overené 
kvalitné systémy ponúkajú množstvo výhod interaktívnej výučby. 
Výučbové balíky sú rozširovateľné, čím sa zvyšuje kvalita výučby.

Interaktívny balík č. 1

Interaktívny balík č. 2

22rW 
nástenná konZola 
na projektor

nastaviteľná od 650 - 1250 mm

22rW 
nástenná konZola 
na projektor

nastaviteľná od 650 - 1250 mm

Optoma X-308Ste 
projektor s krátkou  
projekčnou vzdialenosťou
technológia: DLP
formát: XGa, 4:3 rozlíšenie, (1024x768)
svietivosť: 3500 anSI Lumen
kontrast: 22000:1
reproduktor: 10W
Záruka: 2 r/1 r (1000 hodín) lampa
HDMI kábel: 5 m

Ceny neobsahujú montáž, 
osadenie ani uvedenie 
do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž 
na základe cenovej ponuky.

Ceny neobsahujú montáž, 
osadenie ani uvedenie 
do prevádzky. 
Zabezpečujeme montáž 
na základe cenovej ponuky.

skrInka na notebook, uzamykateľná, nástenná. 
Ideálna voľba pre interaktívne systémy, bezpečné skladovanie 
a jednoduchá obsluha. 

cena bez DpH: 115,00 €  Cena s DPH: 138,00 €

Možnosť DokúpenIa k balíkoM

akcIový 
BaLík 
Cena bez DPH:  

1060,00 €
Cena s DPH: 1272,00 €

InteraktíVna 
taBuľa

+PrOJektOr+kOnzOLa

akcIový 
BaLík 
Cena bez DPH:  

1185,00 €
Cena s DPH: 1422,00 €

InteraktíVna 
taBuľa

+PrOJektOr+kOnzOLa

MIMIOBOarD 781t
Interaktívna tabuľa, 78” 

78" interaktívna tabuľa, 
1630 mm x 1230 mm, 4:3 formát,  
hliníkový rám, magnetická, stierateľný 
emailový povrch, 10 dotykových bodov 
súčasne, obsluha prstom alebo perom 
"toll", uSB-kábel: 5 m, Mimio Studio softér 
+ Mimio Mobile Lite mobilný softvér 
- 2 ročná záruka

Optoma W-308Ste 
projektor 

technológia: DLP  
formát: WXGa, 16:9 képarány, (1280x800)
svietivosť: 3600 Lumen
kontrast: 22000:1
Záruka: 2 r/1 r (1000 hodín) lampa

MIMIOBOarD 871t
Interaktívna tabuľa, 87”  

87" interaktívna tabuľa, 1920 mm x 1220 
mm, aktívny povrch 1880 x 1172 mm, 
16:10 formát,  hliníkový rám, magnetická, 
stierateľný emailový povrch, 10 dotykových 
bodov súčasne, obsluha prstom alebo 
perom "toll", uSB-kábel: 5 m, Mimio Studio 
softér + Mimio Mobile Lite mobilný softvér 
- 2 ročná záruka



alex kovový a školský nábytok s.r.o.

Hadovská 870

945 01 komárno

e-mail: alexnabytok@stonline.sk

tel.:    035/7742355,357

fax:    035/7742356

mobil:   0905 260 130

Web:   www.alexnabytok.sk

neautorizované rozmnožovanie a úpravy tohto katalógu alebo jeho časti je možné len s písomným súhlasom firmy  

aLeX kovový a školský nábytok s.r.o. Farby tovarov v katalógu sa môžu od originálov odlišovať z dôvodu tehcnológie tlače. 

Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie zmien vo výrobkoch a v prípade dovozových produktov aj v cenách!

Ceny v katalógu sú s 20% DPH.

Doprava tovaru:

Pri nákupe tovaru do 1500 € bez DPH je doprava spoplatnená sumou 50 € bez DPH.

Pri nákupe tovaru nad 1500 € bez DPH je cena dopravy 3% z ceny objednávky.


