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2 Zestawy do Zdalnej edukacji

Monitor interaktywny Prowise 65’’ z kamerą + wbudowany komputer OPS 
+ podstawa jezdna + wizualizer Epson DC13

najwyższa jakość, potwierdzona aż 5 letnią gwarancją producenta na monitor i regu-

lowaną elektrycznie podstawę jezdną, oraz wysokiej jakości wizualizer, to nieoceniona 

pomoc dla nauczycieli w zdalnej edukacji. wystarczy podłączyć dowolny komputer 

Pc, by w pełni korzystać z zasobów internetu, łatwo i wygodnie współtworzyć i współ-

dzielić z uczniami wszystkie treści.  dołączona do każdego monitora Prowise kame-

ra, system czterech mikrofonów i certyfikowane głośniki dolby 2.1, to nieocenione 

wsparcie dla wszystkich zdalnych lekcji i telekonferencji. dla większej wygody propo-

nujemy również wzbogacenie zestawu o komputer all in one dla prowadzącego. 

DanE tEChniCznE:

• wielodotykowy ekran o przekątnej 65” i wysokiej rozdzielczości 4k uHd

• wbudowane 4 mikrofony dookólne oraz kamera wykrywająca ruch i umożli-

wiająca sterowanie za pomocą gestów

• wbudowany zestaw głośników 2x18w + subwoofer 15w z certyfikatem  

dolby audio

• wbudowany komputer oPs z dyskiem ssd i systemem windows 10

• elektryczna regulacja wysokości w dużym zakresie oraz możliwość położenia 

monitora i wykorzystania jako stół interaktywny

• wizualizer Full Hd z 16-krotnym powiększeniem obrazu do rejestracji prze-

biegu doświadczeń oraz prezentacji materiałów drukowanych

CO zySkujESz:

5-letnią gwarancję

Bezpłatną dostawę

Funkcjonalne oprogramowanie  
do przygotowywania lekcji

Multimedialne szkolenie technicznie
cEnA ZEstAwu: 17 199 Zł

Dane użytkonwików 
są w pełni choronione

W zestawie kamera 
z technologią Intel® RealSense™

Monitor posiada 
certyfikat jakości DEKRA GS



3Zestawy do Zdalnej edukacji

Monitor interaktywny  iBoard 65’’ + kamera ClearOne 
+ wizualizer Epson DC07

sprawdzony przez wielu polskich nauczycieli monitor iboard 65’’ w najnowszej 

wersji oferuje bezprzewodowe współdzielenie treści. dołączony do zestawu wi-

zualizer można podłączyć do komputera Pc lub bezpośrednio do monitora, a ca-

łość uzupełnia telekonferencyjny zestaw clearone – kamera i przenośny system 

audio. to atrakcyjne cenowo rozwiązanie okazuje się nad wyraz funkcjonalne 

i doskonale sprawdza się jako główne, kompleksowe narzędzie nauczyciela/wy-

kładowcy w edukacji zdalnej lub hybrydowej.

DanE tEChniCznE:

• wielodotykowy ekran o przekątnej 65” i rozdzielczości 4k uHd

• Profesjonalna, szerokokątna kamera Full Hd z cyfrową redukcją szumów

• Zestaw głośnomówiący z wbudowanym mikrofonem

• wizualizer Full Hd z 8-krotnym powiększeniem obrazu do rejestracji przebie-

gu doświadczeń oraz prezentacji materiałów drukowanych

• Monitor pracuje pod kontrolą systemu android 8.0

CO zySkujESz:

3-letnią gwarancję

Bezpłatną dostawę

Funkcjonalne oprogramowanie  
do przygotowywania lekcji

Multimedialne szkolenie technicznie

cEnA ZEstAwu: 8 899 Zł
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klasa multimedialna Prowise

Zestawy do Zdalnej edukacji

CO zySkujESz:

5-letnią gwarancję

Bezpłatną dostawę

Funkcjonalne oprogramowanie  
do przygotowywania lekcji

Multimedialne szkolenie technicznie
Dane użytkonwików 

są w pełni choronione
W zestawie kamera 

z technologią Intel® RealSense™
Monitor posiada 

certyfikat jakości DEKRA GS

W SkłaD klaSy MultiMEDialnEj PrOWiSE WChODzą:

• Monitor interaktywny 65”

• Regulowana podstawa jezdna do monitora

• komputer oPs do monitora

• all-in-one Pc dla nauczyciela

• 25 laptopów eduBook 360 dla uczniów

• Mobilna szafa do ładowania laptopów
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najwyższej jakości kompletne wyposażenie, do nauczania hybrydowego. Pakiet 

zawiera monitor Prowise na regulowanej podstawie jezdnej, oraz zestaw odpor-

nych, na warunki szkolne laptopów 2-w-1 do wygodnej pracy w trakcie trady-

cyjnych lekcji. wyposażone w dotykowy ekran i rysik komputery są wyjątkowo 

poręcznie, i pozwalają nawet na 9 godzinną pracę na wbudowanym ogniwie.  

w szkole energia akumulatorów może być łatwo uzupełniona dzięki mobilnej sta-

cji do ładowania. jeśli szkoła przechodzi w tryb nauki zdalnej, uczniowie mogą 

zabrać komputery do domu i wykorzystywać wszystkie wytworzone na lekcjach 

materiały. oprogramowanie Prowise pozwala między innymi na tryb pracy zdal-

nej w czasie rzeczywistym, co jest rozwiązaniem maksymalnie zbliżonym do tra-

dycyjnych zajęć. 

DanE tEChniCznE:

• wielodotykowy ekran o przekątnej 65” i rozdzielczości 4k uHd

• wbudowane 4 mikrofony dookólne oraz kamera wykrywająca ruch i umoż-

liwiająca sterowanie za pomocą gestów

• wbudowany zestaw głośników 2x18w + subwoofer 15w z certyfikatem  

dolby audio

• wbudowany komputer oPs z dyskiem ssd i systemem windows 10

• Podstawa mobilna z elektryczną regulacją wysokości oraz położenia 

monitora

• komputer nauczyciela all-in-one z dotykowym ekranem o przekątnej 21.5”

• Mobilne komputery uczniowskie z dotykowymi ekranami o przekątnej 11.6”

• Bezprzewodowe przesyłanie treści z komputerów uczniowskich i kompu-

tera nauczyciela na ekran monitora

• Mobilna szafa do ładowania komputerów uczniowskich

Zestawy do Zdalnej edukacji

cEnA ZEstAwu: 70 799 Zł



6 kaMeRy

Wizualizery – wszechstronne kamery dla nauczycieli 
do wykorzystania na każdej lekcji

Epson ElPDC07

DanE tEChniCznE:

• Rozdzielczość obrazu Full Hd

• 8-krotne, cyfrowe powiększenie obrazu

• Bezpośrednie połączenie usB z komputerem

• automatyczne ustawienie ostrości

• waga 1 kg

• 3 lata gwarancji

Epson ElPDC13 Epson ElPDC21

cEnA: 2 199 Zł cEnA: 2 799 ZłcEnA: 1 199 Zł

DanE tEChniCznE:

• Rozdzielczość obrazu Full Hd

• 16-krotne, cyfrowe powiększenie obrazu

• Bezpośrednie połączenie usB z komputerem

• automatyczne ustawienie ostrości

• waga 2,5 kg

• 3 lata gwarancji

DanE tEChniCznE:

• Rozdzielczość obrazu Full Hd

• 12-krotne optyczne i 10-krotne cyfrowe po-

większenie obrazu

• Bezpośrednie połączenie usB z komputerem

• automatyczne ustawienie ostrości

• waga 2,6 kg

• 3 lata gwarancji 



7kaMeRy

kamera  unitE® 20 Pro Webcam  +  osobisty zestaw głośnomówiący Chat 50  

zainspiruj się!

• Pełna mobilność

• nadaje się znakomicie do domowego biura, sali konferencyjnej, sali lekcyjnej lub 

do użycia w podróży

• Zapewnia krystaliczny dźwięk

• Rozwiązanie distributed echo cancellation® i kasowanie hałasu wraz z  dźwię-

kiem full-duplex i automatyczną kontrolą poziomu sygnału gwarantują naturalne 

brzmienie głosu bez jakichkolwiek zakłóceń

• cHat50 jest bardzo wszechstronnym urządzeniem, które przy wykorzystaniu od-

powiednich akcesoriów może działać z wieloma rodzajami urządzeń: komputera-

mi, telefonami komórkowymi, telefonami stacjonarnymi.
cEnA: 1 370 Zł



8 koMPuteRy

all-in-One PC

EduBook 360 – laptop i tablet w jednym

• dotykowy ekran 21,5” o rozdzielczości Full Hd chroniony szkłem hartowanym

• Wbudowana bateria umożliwiająca pracę do 6h

• kompaktowa obudowa pozwalająca na wygodną pracę w poziomie

• szybki dysk ssd

• kamera  Hd z wbudowaną osłoną prywatyzującą i mikrofonem 

• system windows® 10

• 3 lata gwarancji producenta

• wyświetlacz o przekątnej 11,6” idealny do szkolnego plecaka lub torby

• Możliwość obracania ekranu o 360 stopni

• Bateria umożliwiająca pracę do 10h

• szybki dysk ssd eMMc

• obracana kamera z mikrofonem

• wzmocniona obudowa odporna na szkolne żywioły

• system windows® 10

• 3 lata gwarancji producenta

cEnA: 2 699 Zł Z 0% VAt

cEnA: 1 899 Zł



9koMPuteRy

laptop Dell Vostro 3590

Słuchawki Monacor Bh-003

• ekran 15,6” o rozdzielczości Full Hd

• Procesor intel® core i5 10-generacji

• dysk ssd 256GB, pamięć RaM 8 GB ddR4

• napęd dVd, wbudowana kamera i mikrofon

• system windows® 10

• 3 lata gwarancji producenta on-site (naprawa u użytkownika)

• wygodne słuchawki z mikrofonem elektretowym

• Możliwość podłączenia do dowolnego komputera

• wygodne użytkowanie dzięki 2 m przewodowi

• Regulacja poziomu głośności

cEnA: 3 199 Zł

cEnA: 75 Zł



tablica informacyjna do szkoły BenQ 55’’

cEnA: 6 699 Zł Z 23% VAt

10 taBlica inFoRMacyjna

tablica informacyjna BenQ X-sign to idealne rozwiązanie do:

• szkolnego holu,

• sekretariatu,

• pokoju nauczycielskiego.

dzięki wbudowanemu odtwarzaczowi treści urządzenie nie wymaga do pracy ja-

kichkolwiek urządzeń peryferyjnych. w jednej lokalizacji może pracować nawet 

15 monitorów, a dzięki funkcji zdalnego sterowania poprzez sieć lan/wlan ak-

tualizacja wyświetlanych treści jest prosta i możliwa do wykonania z dowolnego 

miejsca na świecie!

wyświetlacz tablicy informacyjnej ma rozdzielczość 4k i jest przystosowany do 

pracy w trybie 18 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. 

dostępne są następujące przekątne ekranów: 43”, 55”, 65”, 75” i 86”.

oprogramowanie X-sign designer nie wymaga opłacania abonamentu, a tworze-

nie nowych zawartości możliwe jest przy wykorzystaniu jednego ze 140 dostęp-

nych w programie szablonów.  treści wyświetlane są zgodnie z ustalonym harmo-

nogramem i mogą zawierać: zdjęcia, filmy z dźwiękiem, informacje pogodowe, 

hiperłącza, paski informacyjne itp.
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w Nordweco wierzymy, że nauka zmienia świat na lepsze, a nowoczesna eduka-

cja jest bramą do przyszłości. od ponad 22 lat produkujemy pracownie językowe, 

dostarczamy i montujemy sprzęt interaktywny i multimedialny. szczycimy się za-

ufaniem tysięcy klientów i partnerskimi relacjami z uznanymi producentami. 

kompleksowa obsługa klienta jest dla nas priorytetem, dlatego zapewniamy pe-

łen zakres usług:

• fachowe doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań odpowiadających na 

rzeczywiste potrzeby i oczekiwania klienta,

• profesjonalny, estetyczny montaż z wykorzystaniem najwyższej jakości materia-

łów instalacyjnych,

• kompleksowe wdrożenie i wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji usługi,

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

na codzień prowadzę szkolenia dla kadry pedagogicznej w ośrodku doskonalenia 

nauczycieli w słupsku. Podczas zajęć używam wizualizera epson elPdc13. cenię go 

za intuicyjną obsługę i łatwość podłączenia z każdym komputerem z windows 10. 

Prowadzę zajęcia w różnych szkołach i podłączam wizualizer do różnych kompute-

rów. nie muszę instalować żadnych sterowników i oprogramowania. wszystkie funk-

cje działają zaraz po połączeniu wizualizera kablem usB z komputerem.

typowe zastosowanie? Prowadzę zajęcia z programowania mikrokontrolerów. Za 

pomocą wizualizera pokazuję, jak połączyć poszczególne elementy elektroniki na du-

żym ekranie. jeżeli chcę wytłumaczyć jakiś fragment kodu chwytam długopis i kartkę 

papieru. dzięki użyciu wizualizera wszystko co piszę, jest widoczne na ekranie moni-

tora, lub tablicy interaktywnej.

na zajęciach online wizualizer doskonale sprawdził się w roli wysokiej jakości ka-

mery z mikrofonem. tu też nie trzeba nic instalować. Po prostu wystarczy włączyć 

wizualizer i Google Meet widzi nową kamerę i mikrofon, które dają mi nieporówny-

walnie większe możliwości niż te wbudowane w laptopa . Mogę stanąć przy tablicy, 

jednym przyciskiem pilota ustawić ostrość , widać mnie i słychać doskonale. jeżeli po-

trzebuję wyświetlić obraz z mojego biurka odwracam głowicę wizualizera, naciskam 

rotację obrazu, następnie autofokus i mogę pisać, składać elementy elektroniczne 

a nauczyciele biorący udział w zajęciach dokładnie wszystko widzą.

wszystkim, którzy potrzebują uniwersalnej kamery do zajęć online i urządzenia, 

które oferuje duże możliwości w wizualizacji pracy nauczyciela w klasie wyposażonej 

w projektor lub duży monitor, polecam wizualizer epson.

Marek Wróblewski
konsultant ds. wspomagania nauczycieli 

w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej
ośrodek doskonalenia nauczycieli w słupsku

Okiem eksperta 
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niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych i ma charakter wyłącznie informacyjny. Parametry i specyfikacje 

techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w Pln zawierające podatek Vat (23% lub 0% 

w zależności od produktu objętego odpowiednią stawką) i mogą ulec zmianie. wszystkie znajdujące się w broszurze znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własno-

ścią tychże firm. oferta ważna od 1.09.2020 do wyczerpania zapasów.


