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Tablă interactivă – 
Newline Atlas 65” ER
• Diagonală 165 cm (65”), ramă subțire
•  Rezoluție 4K UHD (3840x2160) lumină de fundal LED
• Multi-Touch (20 de puncte tactile), detecție cu infraroșu
• Difuzor și microfon încorporat
• Software mozaBook CLASSROOM pentru profesori, valabil pe 5 ani
• 5 ani garanție de la producător

Computer opțional –  
configurație mozaBook
• AMD Ryzen 7
• AMD Radeon™ Graphics
• 8 GB RAM
• 250 GB SSD
• PC compact, montabil pe perete
• 2 ani garanție

Table interactive 
cu software  

educațional de prezentare 

mozaBook
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Licența mozaBook CLASSROOM inclusă în configurație, 
permite utilizatorilor să acceseze conținutul digital 
interactiv Mozaik.

• peste 1200 de modele 3D interactive
• instrumente și jocuri educaționale tematice
• sute de videoclipuri educaționale
• imagini, materiale audio, exerciții

Prețurile afișate sunt prețuri unitare brute (cu TVA) în lei, și nu includ costurile de montare și instalare. Pentru cerințe specifice, 
vă rugăm să vă adresați colegilor noștri. Oferta noastră este valabilă până la 31 decembrie 2022, sau până la revocare.

• Ecran LED 4K interactiv

•  Interfață USB frontală

•  Ușor de folosit,  
nu necesită calibrare

•  5 ani garanție de la producător

•  Software mozaBook CLASSROOM  
pentru profesori, valabil pe 5 ani

Table interactive
cu software educațional de prezentare

mozaBook
pentru sălile de clasă

Licență valabilă 5 ani

Denumire produs 1 bucată De la 5 buc

Newline Atlas 65” ER + mozaBook CLASSROOM 11 300 lei 10 300 lei

Ramă montabilă pe perete 220 lei 200 lei

Suport mobil rulant 1 400 lei 1 250 lei

Computer (AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, 240 GB SSD) 3 990 lei 3 990 lei

Transport 500 lei 120 lei
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