Akční nabídka projektorů pro školy
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolte, abych Vás jako zástupce japonské společnosti HITACHI pro Evropu seznámil s naší aktuální nabídkou školních dataprojektorů, které
pro naše zákazníky vyvíjíme a vyrábíme již více než 20 let. Těší nás, že i v českých školách jsou dataprojektory HITACHI hojně využívány.
Kromě obrazové kvality založené na 3LCD technologii je to dáno zejména jejich velkou spolehlivostí, nadstandardními školními funkcemi
a v neposlední řadě také prodlouženou záruční dobou. Ta se u nabízené školní řady vztahuje i na lampu. Uživatel tak má jistotu, že nebude
muset po dobu tří let do zařízení nečekaně investovat další finanční prostředky!
Abychom Vám usnadnili Vaše rozhodování, zdali ještě „oprášit“ starý dosluhující projektor či investovat nemalé prostředky do nové lampy
nebo raději pořídit projektor nový s prodlouženou zárukou, připravili jsme pro Vás širokou nabídku zvýhodněných modelů určených pro
všechny školní aplikace od mobilního využití, až po modely určené k interaktivním tabulím nebo disponující vlastními interaktivními funkcemi.
Věřím, že si z naší široké nabídky vyberete. Svůj případný zájem můžete vyjádřit vyplněním registračního formuláře, který je zveřejněn
na adrese www.hitachidoskol.cz. Nejedná se o objednávku. Na základě registrace se Vám nejprve ozveme, zodpovíme na Vaše dotazy,
a pokud budete mít o některý z produktů zájem, budete si ho moci následně za zvýhodněných podmínek objednat. Nabídka platí
do 15. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat také telefonicky na čísle 222 312 451 nebo mailem na adrese info@hitachidoskol.cz.

Robert Kollárik
	Country Manager CEEU
HITACHI Digital Media Group

HITACHI VÁM PŘINÁŠÍ:

NABÍDKA JE URČENA PRO ŠKOLY, KTERÉ:

• speciální školní řadu
• moderní 3LCD technologii
• vysokou spolehlivost
• 3 roky záruky vztahující se i na lampu
• hybridní filtraci s prodlouženým servisním intervalem
• výhodnou cenu

• rozšiřují stávající vybavení
• nahrazují staré, již nevyhovující projektory
• zvažují, zda obnovit lampu ve starším projektoru
• uvažují o opravě stávajícího projektoru
• chtějí se zbavit stínu u interaktivní tabule
• upřednostňují interaktivní funkce

Klasické projektory
Tato kategorie projektorů je
vhodná pro projekci na plátno
v běžných školních třídách.
Lze je přenášet i instalovat na
stropní držák.

Model: CP-EX251N - EDU
Formát obrazu: 4:3
Rozlišení: XGA (1024 x 768)
Svítivost: 2700 ANSI lumen
Životnost lampy: 10000h (EKO)

Běžná cena:

Ušetříte:
Akční cena:

15.000 Kč
1.000 Kč
14.000 Kč

Model: CP-EW250N – EDU
Formát obrazu: 16:10
Rozlišení: WXGA (1280 x 800)
Svítivost: 2500 ANSI lumen
Životnost lampy: 6000h (EKO)

Běžná cena:

Ušetříte:
Akční cena:

15.100 Kč
1.000 Kč
14.100 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Projektory s krátkou
projekční vzdáleností
Stín je u interaktivní tabule při práci
velmi limitujícím faktorem. Pokud
budete chtít jeho vliv velmi omezit
a zároveň máte omezený rozpočet,
určitě budete spokojeni s některým
z nabízených modelů.

Model: CP-CX250 - EDU
Formát obrazu: 4:3
Rozlišení: XGA (1024 x 768)
Svítivost: 2500 ANSI lumen
Životnost lampy: 5000h (EKO)

Běžná cena:

Ušetříte:
Akční cena:

20.800 Kč
1.200 Kč
19.600 Kč

Model: CP-CW250WN – EDU
Formát obrazu: 16:10
Rozlišení: WXGA (1280 x 800)
Svítivost: 2600 ANSI lumen
Životnost lampy: 5000h (EKO)

Běžná cena:

Ušetříte:
Akční cena:

27.100 Kč
1.500 Kč
25.600 Kč

Projektory
s ultra krátkou
projekční vzdáleností
Tyto projektory nainstalovány pouhých 25 cm od
stěny jsou nejlepším řešením k interaktivní tabuli.
Světlo dopadá na plochu pod ostrým úhlem
a stínění je tak omezeno na skutečné minimum.

Interaktivní projektor
Preferujete interaktivní funkce zabudované přímo v těle projektoru? Tyto modely jsou
dodávány společně s interaktivním perem a plnohodnotnou licencí programu HITACHI
StarBoard, s jehož pomocí budete moci vytvářet kvalitní interaktivní hodiny.

• Až čtyři najednou funkční pera
• Možnost doplnění ovládání dotykem
• Využití i bez připojeného počítače
• Automatická kalibrace
• Plnohodnotná licence software
HITACHI Starboard

bez interaktivity

Model: CP-TW2503 – EDU
Formát obrazu: 16:10
Rozlišení: WXGA (1280 x 800)
Svítivost: 2700 ANSI lumen
Životnost lampy: 8000h (EKO)

Běžná cena:

40.900 Kč

(včetně montáže na stěnu)

Ušetříte:
Akční cena:

2.000 Kč
38.900 Kč

(včetně montáže na stěnu)

Model: CP-AX2504 – EDU
Formát obrazu: 4:3
Rozlišení: XGA (1024 x 768)
Svítivost: 2700 ANSI lumen
Životnost lampy: 10000h (EKO)

Model: CP-AW2503 – EDU
Formát obrazu: 16:10
Rozlišení: WXGA (1280 x 800)
Svítivost: 2700 ANSI lumen
Životnost lampy: 6000h (EKO)

Běžná cena:

Běžná cena:

28.500 Kč

(včetně montáže na stěnu)

Ušetříte:
Akční cena:

2.000 Kč
26.500 Kč

(včetně montáže na stěnu)

31.200 Kč

(včetně montáže na stěnu)

Ušetříte:
Akční cena:

2.000 Kč
29.200 Kč

(včetně montáže na stěnu)

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Kompletní nabídku akčních modelů a jejich technické specifikace naleznete na www.hitachidoskol.cz.

