
 Projektory z nowej serii UM objęte są

gwarancją EDU na lampę projektora.

Jednostki edukacyjne mogą uzyskać

darmowe wydłużenie okresu gwarancyjnego

na lampę ze standardowych 6 miesięcy do 3

lat (lub 3000 godzin).

Uzyskanie gwarancji EDU wymaga

rejestracji na stronie

http://www.nec-display-solutions.com/p/hq/pl

/fl/edumodel_registration/forms

/edumodelregistration.xhtml?e=e3s1

w terminie do 6 tygodni po zakupie.

 

Do końca 2013r. kupując dowolny projektor

M/UM/U lub monitor dotykowy V462TM /

V651TM można pobrać darmową wersję

DisplayNote pod adresem:

http://www.nec-display-solutions.de/p/hq/en

/fl/displaynotereg/forms/displaynote

/modelreg.xhtml?e=e1s1

DisplayNote pozwala prowadzić prezentacje

na urządzeniach mobilnych, tworzyć

interaktywne notatki i dzielić się informacją.

NEC Display Solutions wprowadza do sprzedaży zestawy

interaktywne oparte na nowej linii projektorów NEC UM.

Kompletne rozwiązanie zestawu multimedialnego do zastosowania w

dowolnej placówce edukacyjnej lub szkoleniowej składa się z

nowoczesnego projektora o ultra krótkiej odległości projekcyjnej z

serii NEC UM z wbudowanym czujnikiem interaktywnym eBeam oraz

wysokiej klasy tablicy z powłoką e3 Ceramicsteel w formacie 4:3 lub

16:10.

W skład zestawu wchodzi dodatkowo regulowany uchwyt naścienny

do projektora, dzięki któremu ustawienie odpowiedniej geometrii

obrazu nie będzie problemem.  

Wysokiej klasy biała tablica dostarczona w zestawie opatrzona jest

wieczystą gwarancją na powłokę, pozostała cześć zestawu posiada

standardową 3 letnią gwarancję (uchwyt 5 lat).

  Projektory dostępne w zestawach

 Model Kod produktu

UM280Xi Interactive whiteboard kit   

2800lm, Ultra Short Throw, uchwyt ścienny,

LCD XGA + zestaw interaktywny + 78"

whiteboard

UM280Wi Interactive whiteboard kit   

2800lm, Ultra Short Throw, uchwyt ścienny,

LCD WXGA + zestaw interaktywny + 93"

whiteboard

UM330Xi Interactive whiteboard kit   

3300lm, Ultra Short Throw, uchwyt ścienny,

LCD XGA + zestaw interaktywny + 78"

whiteboard

UM330Wi Interactive whiteboard kit 

3300lm, Ultra Short Throw, uchwyt ścienny,

LCD WXGA + zestaw interaktywny + 93"

whiteboard

60000644

60000646

60000647

60000645

 

Kontakt z NEC: 12 614 53 53

Znajdź nas na      

NEC Display Solutions Przedstawicielstwo w
Polsce
Ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
biuro@nec-displays-pl.com
www.nec-display-solutions.pl/

NEC Partner Club
www.partnerclub.nec.pl
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