De nieuwe generatie schoolborden!

– Hitachi Starboard FX-Duo

Weg met het krijtje!

Nu ook met hoogteverstelling en
whiteboard zijvleugels leverbaar!

• Eenvoudige software

• Geen hotspot

• Leverbaar in 63”, 77” en 88”
actieve beelddiagonaal

• Functietoetsen aan beide
zijden van het bord

• 2 personen kunnen gelijktijdig
het bord gebruiken

• Hoge reactiesnelheid,
geen vertraging met schrijven

• Het enige robuuste bord mét
het gemak van vingerbediening

hét interactieve bord
van de toekomst!

Hitachi FX-Duo:

Hoogteverstelling
wandmontage

FX-Duo: hét interac
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Hoogteverstelling wandmontage, zonder zijvleugels
Te combineren met Hitachi Starboard FX-Duo 77”
beelddiagonaal. Inclusief bevestiging voor
Hitachi ED-A100 / ED-A110 / CP-A100 projector

Hoogteverstelling wandmontage, met whiteboard zijvleugels
Te combineren met Hitachi Starboard FX-Duo 77” beelddiagonaal
Inclusief bevestiging voor Hitachi ED-A100 / ED-A110 / CP-A100 projector

Hoogteverstelling op verrijdbaar onderst
met whiteboard zijvleugels

Te combineren met Hitachi Starboard FX-D
beelddiagonaal. Inclusief bevestiging voor
Hitachi ED-A100 / ED-A110 / CP-A100 proje
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Hitachi ED-A100 projector!
• Ultra groothoeklens: afstand
tot het 77”bord slechts 23 cm!
• Resolutie XGA 1024 x 768,
2000 ANSI Lumen
• Kleur wit of oranje
• Uiterst stille projector
• Ook leverbaar in 2500 ANSI Lumen

U Hoogtever
ook tijden

U Met of zon
zijvleugels

U Solide ond
blokkeerba

U PC-legplan

PC-legplank
Praktische
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of luidsprekers.
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Optioneel met PC-legplank leverbaar
Hoogteverstelling op verrijdbaar onderstel, zonder zijvleugels
Te combineren met Hitachi Starboard FX-Duo 77” beelddiagonaal
Inclusief bevestiging voor Hitachi ED-A100 / ED-A110 / CP-A100 projector

Totaalpakket:
Uw gespecialiseerde Hitachi leverancier neemt u alle
zorg uit handen! Het digitale schoolbord wordt door ons
professioneel gemonteerd en geheel gebruiksklaar opgeleverd.
Desgewenst verwijderen we zelfs uw oude krijtborden!
Neem voor deskundig advies of een vrijblijvende prijsopgave
contact met ons op.

Modern onderwijs met de nieuwste techniek.
Hitachi helpt u om uw lessen nog
leuker en interactiever te maken!
Interactie is in het huidige tijdperk
dé manier om met uw leerlingen
te communiceren.
Het revolutionaire Starboard FX-Duo
biedt het beste op het gebied van
bedieningsgemak en duurzaamheid.
Het enige “harde” bord mét
vingerbediening!
De geavanceerde Hitachi ED-A100
projector met ultra groothoeklens biedt
u perfect beeld, zonder dat u last heeft
van hinderlijke schaduwen op het bord.
Deze sterke combinatie is nu leverbaar
met hoogteverstelling en whiteboard
zijvleugels. Ontdek de fascinerende
wereld van het interactieve bord met
de flexibiliteit van een traditioneel bord!

Gratis demonstratie
op locatie!
Graag verzorgen we een
kostenloze demonstratie van het
FX-Duo bord bij u op school!
Stuur de bon in deze brochure ingevuld
retour en wij nemen zo spoedig mogelijk
contact met u op om een afspraak te
maken.

Onze Starboard combinaties
voor u in één overzicht!
U wilt weten of onze oplossing voor uw situatie geschikt is?
Vul het formulier in en fax deze naar onderstaand faxnummer.
Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Ja, ik wil graag meer informatie!
Neemt u contact met ons op voor:
een afspraak
een demonstratie
een offerte
overig, nl
Naam school / bedrijf

Contactpersoon

Functie

Straat / huisnummer

Postcode / plaats

Telefoon / fax

E-mailadres

Stempel

Uw gespecialiseerde Hitachi leverancier:

Hoogteverstelling op kolommen
t.b.v. Hitachi Starboard FX-Duo 77” en 88”

•

Leverbaar in enkelvlaks en vijfvlaks uitvoering
(88” alleen in enkelvlaks uitvoering)

•

Groot verstelbereik, van vloer tot plafond (instelbaar)

•

Whiteboards van geëmailleerd staal,
voorzien van wandsteunen voor extra stabiliteit

•

Montage tegen zwakke wanden mogelijk

•

Geleverd met extra gewichtenset voor goede afstelling

•

Eenvoudige montage;
Nederlandstalige montagehandleiding

Artikelnummers & Verkoopadviesprijzen (excl. BTW)

10STBFXDUO77

Hitachi Starboard FX-Duo 77”

€ 1895,00

10STBFXDUO88

Hitachi Starboard FX-Duo 88”

€ 2095,00

10EDA100

Hitachi ultra-short throw projector wit

€ 1275,00

10EDA110

Hitachi ultra-short throw projector oranje

€ 1275,00

2918300130

Kolomset, enkelvlaks uitvoering

€ 895,00

2918300131

Kolomset, vijfvlaks uitvoering

€ 1355,00

Ophangbeugel t.b.v. HItachi projector

€ 255,00

Extra benodigd:
10SHBOOM100

