
Już dziś możesz mieć

tablicę interaktywną 

za 3600 zł* brutto! 
(netto: 2926,83 zł)

Firma 2x3 S.A.
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz biorąc pod 
uwagę wszelkie informacje spływające z niego, dołożyła wszel-
kich starań by przy zachowaniu najwyżej jakości zaproponować 
Państwu wyjątkową tablicę interaktywną ésprit plus.

ésprit plus to wynik naszej kilkumiesięcznej pracy. Grupa pro-
jektowa, złożona z wyłącznie polskich specjalistów, stworzyła  

pierwszą polską tablicę interaktywną, 
która dzięki promocyjnej cenie może być dostępna w każdej 
szkole. 

Tablica ésprit plus to połączenie tablicy interaktywnej, suchoście-
ralnej oraz magnetycznej, ceramicznej. 
Takie rozwiązanie umożliwi prowadzenie interaktywnych i kla-
sycznych zajęć lekcyjnych przy wykorzystaniu tylko jednej tablicy 
spełniającej wszystkie te funkcje.

ésprit plus to nie tylko pierwsza polska tablica interaktywna, to 
także oprogramowanie, które zostało stworzone specjalnie pod 
nasz produkt. Programiści stworzyli intuicyjny program do pro-
wadzenia prezentacji, który doskonale sprawdzi się w polskich 
szkołach.

Pierwsza polska

Tablica 
interaktywna

* Oferta ważna do wyczerpania zapasów w cenie promocyjnej

marker-wskaźnik interaktywny,
4 markery suchościeralne 

i holder magnetyczny 

GRATIS!



Specyfikacja techniczna:

Tablica interaktywna ésprit plus dostępna również w zestawach z:

mobilnym stojakiem

projektorami do 
bliskiej projekcji

projektorami z funkcją
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Tablica interaktywna 2x3 ésprit plus
2x3 Art. Nr TIWEP
Powierzchnia całkowita  (szer. x wys.) 177 x 129 cm

Powierzchnia użytkowa  (szer. x wys.) 166 x 117 cm

Przekątna  80’’ (203,2 cm)

Grubość tablicy 3,9 cm

Powierzchnia ceramiczna 

Właściwości powierzchni suchościeralna

Waga 23,00 kg

Technologia IR (podczerwień)

Sposób obsługi wskaźnik lub po prostu palec

Moc urządzenia • 0,5 W

Rekomendowane 
Parametry
Komputera

Microsoft Windows

procesor Pentium
512 MB RAM
XP/Vista®/7
port USB

Nadruk na tablicy 12 dotykowych klawiszy z określonymi funkcjami

Komunikacja z komputerem USB

Gwarancja 2 lata gwarancji na sprzęt i oprogramowanie

mobilnym stojakiem oraz 
uchwytem do projektora

Powierzchnia tablicy ésprit plus posiada dożywotnią 
gwarancję! 
Wyróżniającymi ją cechami są długowieczność i odporność 
na zniszczenie (zarysowania, brud, a nawet farbę w sprayu). 


