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PRODIASON
AV-SYSTEMS & COMMUNICATIONS

PROMOTIEFOLDER 2019-2020
2019-2020
NIEUW
• Van 65 tot 86 inch
• 4K Resolutie
• 20 Touch interactiviteit
• Inclusief ActivInspire software
• 5 jaar waarborg
• Android besturingssysteem

V7 Elements
Vanaf

€1950

incl. BTW

met gratis muurbeugel

PRIJS OP AANVRAAG
Incl. bekroond softwarepakket Activinspire

60 Watt Soundbar met
strak design

vijf-vlaks opstelling met
whiteboard zijvleugels

Elektrisch liftsysteem
Actieve luidsprekerset 2x30W
Kantelbaar mobiel liftsysteem

ActivBoard 10 Touch
• 88” schermdiagonaal met multitouch
• Ook beschrijfbaar als whiteboard
• Incl. 2 pennen en ActivInspire software
• 5 jaar waarborg
Pakket bord + UST beamer +
beugel vanaf 1999 euro incl BTW

• 65 tot 98 inch

• 4K Resolutie / 20-Punts Touch
• Eenvoudig scherm delen via
Newline Cast

• Centraal beheer met Display
Management

CLEVERTOUCH
• 65/75/86 inch

• 4K resolutie / 20-punts touch
• Scherm streamen met
Clevershare

• Boodschappen pushen via
Clevermessenger

• Digital Signage zonder
licentiekosten

• Eenvoudig aan te passen
via browser

• Toegankelijk via

verschillende platformen

• Complete all-in-one
oplossing

* 3 jaar waarborg op het toestel
* 5 jaar waarborg op de lichtbron

PRIJS OP AANVRAAG

XJ-V110W
WXGA (1280x800)
3500 ANSI Lumen
Tot 20.000 branduren

XJ-S400U
Full HD (1920x1080)
4000 ANSI Lumen
Tot 20.000 branduren

XJ-UT352WN
WXGA (1280x800)
3500 ANSI Lumen
Tot 20.000 branduren

* 5 jaar waarborg op het toestel
* 3 jaar waarborg op de lamp

NIEUW

€579,-

DH833
Full HD (1920x1080)
4000 ANSI Lumen
Tot 10.000 branduren

PT-VMZ50U (Laser)
Full HD (1920x1080)
5000 ANSI Lumen
Tot 20.000 branduren

€1059,-

€2977,-

€899,-

DW770UST
WXGA (1280x800)
3500 ANSI Lumen
Tot 10.000 branduren

€2403,-

DU3661Z (Laser)
Full HD (1920x1080)
5000 ANSI Lumen
Tot 20.000 branduren

Manuele en elektrische projectieschermen.
Verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

Prodiason levert lampenkits voor alle merken aan scherpe prijzen!

Alle prijzen zijn BTW 21% inbegrepen.

DW265-EDU
WXGA (1280x800)
3500 ANSI Lumen
Tot 10.000 branduren

één whiteboard
Het éno interactieve, drie-in-één whiteboard helpt
dankzij drie types van klassikale activiteiten
om de kloof te dichten tussen de leerlingen
en leraars van vandaag.

1

bedrukking naar eigen keuze

• Magneethoudend en droog
uitwisbaar

2

Laat je leerlingen met hulpstukken aluminium profiel en afleggoot
problemen oplossen tegen de tijd.
Maak je geen zorgen - éno is
bestand tegen magne ten (en kinderen).

3

Voeg een stylus pen, computer en
projector toe. En in een handomdraai
is éno interactief (hopla).

magnetisch
geëmailleerd
staal

€1162,-

traditione
el whitebo
ard
interactivi
teit
draden, k
abels, dure
installatie
s

Schrijf de hele dag lang op éno.
Je veegt het moeiteloos weer schoon
• Witborden in alle maten en
vormen verkrijgbaar
(en je kunt het oppervlak niet
beschadigen).
• Gepersonaliseerd met

traditioneel
droog
afwasbaar

het interactieve
whiteboard
voor de toekomst

+
–
=

• Afgewerkt met geanodiseerd

€499,-

interactiviteit

EB-685W Ultrashort
WXGA (1280x800)
3500 ANSI Lumen
Incl. muurbeugel
Tot 10.000 branduren
Voortaan
5 jaarverzoent
waarborg één product
3 jaar lampwaarborg
het traditionele
schrijfbord,

EB-X39
XGA (1024x768)
3500 ANSI Lumen
Tot 12.000 branduren
3 jaar waarborg
3 jaar lampwaarborg

€2999,EB-710UI (Laser)
Interactief met finger-touch
Full HD
4000 ANSI Lumen
Incl. muurbeugel
Tot 20.000 branduren
5 jaar waarborg

een magnetisch oppervlak
en een interactief whiteboard
met elkaar. éno!

Versterkerboxen voor grote groepen

Ten eerste is éno een bijna onverwoestbaar droog-uitwisbaar werkpaard dat werd
ontworpen met vijftig jaar leerervaring in het achterhoofd. Ten tweede is éno uitgerust met een e3 environmental ceramicsteel™ oppervlak dat een Cradie tot Cradie™
Mipro MA707PAD
Silver certificaat draagt. Ten derde betekent éno een technologische doorbraak:
Versterkerbox
met
CD (draadloze
handmicrofoon)
echte
interactiviteit
die geen fysieke stroom- of gegevenstoevoer vereist, of speciVoor de prijs van
geleverd met oplaadbare
batterijen
+ afstandsbediening
ale opleidingen
voor
leraars en leerlingen. Na een supereenvoudige installatie kunuw digitale éno-klas
nen leraars in minder dan vijf minuten aan de slag. Dankzij het unieke ontwerp van
bel naar
éno kunnen ze bovendien met gemak traditionele en interactieve leermethoden met
056 60 03 03
elkaar afwisselen.
+

€ 799,-

€ 1145,-

PRODIASON levert lampenkits voor alle merken aan scherpe prijzen!

B E S T E L B O N
❒
❒

Wij bestellen

..........................

x type

..................................................................

Alle prijzen zijn BTW 21 % inbegrepen.

aan

€

.................................................................

incl. BTW.

Neem contact op met ons voor een demonstratie.
School:
Adres:

............................................................................................................................................

Contact: .............................................................................................

..............................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................

Postcode:

.................................

Tel.: ..............................................................
Datum:

...............................

PRODIASON

Gemeente: .......................................................................
Fax:

........................................................................

Handtekening:

........................................................................
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