Pentru dezvoltarea digitală a școlilor
Ofertă de preț pentru dezvoltarea sălilor de clasă digitale
Suntem încântaţi să vă oferim produsele noastre pentru Dezvoltarea digitală a școlilor. Dorim să
menționăm că produsele furnizate de noi sunt fabricate în Olanda și au o garanție de la producător 7 ani
de la punere în funcțiune.
Asigurăm lângă instalarea acestora și instruirea profesorilor.

Ecran tactil Legamaster 65"
Cod Produs

Descriere

LM7-80312065EU

Ecran Tactil LCD Legamaster (e-Screen)
65" ETX-6520 UHD
Suport fix de perete pentru ecran
touchscreen
Burete pentru Legamaster E-Screen LCD
Suport magnetic pentru stylus
Lavetă din microfibră
Lichid de curățare
Total

KONZOL
LM7-870921
LM7-870911
LM7-121700
LM7-121000

P.U.

Cantitate
(buc)

Preț fără
TVA

Preț cu
TVA

11,663.00

1

11,663.00

13,878.97

Cadou

11,663.00 13,878.97

Ecran tactil Legamaster 75"
Cod Produs

Descriere

LM7-80312075EU

Ecran Tactil LCD Legamaster (e-Screen)
75" ETX-7520 UHD
Suport fix de perete pentru ecran
touchscreen
Burete pentru Legamaster E-Screen LCD
Suport magnetic pentru stylus
Lavetă din microfibră
Lichid de curățare
Total

KONZOL
LM7-870921
LM7-870911
LM7-121700
LM7-121000
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P.U.

Cantitate
(buc)

Preț fără
TVA

Preț cu
TVA

16,375.00

1

16,375.00

19,486.25

Cadou

16,375.00 19,486.25
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Ecran tactil Legamaster 86"
Cod Produs

LM7-870921

Ecran Tactil LCD Legamaster (e-Screen)
86" ETX-8620 UHD
Suport fix de perete pentru ecran
touchscreen
Burete pentru Legamaster E-Screen LCD

LM7-870911

Suport magnetic pentru stylus

LM7-121700
LM7-121000

Lavetă din microfibră
Lichid de curățare
Total

LM7-803120-86EU
KONZOL

P.U.

Cantitate
(buc)

Preț fără
TVA

Preț cu
TVA

17,946.00

1

17,946.00

21,355.74

Descriere

Cadou

17,946.00 21,355.74

Accesorii Opționale
Cod Produs

Denumire

LM7-863220

Legamaster cast receiver AirServer Connect 2

Preț
Unitar
2,950.00

LM7-861353-3

Legamasterops computer CL-i5-10210U W10

LM7-197071
LM7-870940
LM7-870000-2

Uboard MateCC Windows Licence- ewhiteboard software for Windows operating
system
ETX-XX20 Proximity Sensor
Legamaster EasyFix video conferencing unit
VCU-2

1

Preț fără
TVA
2,950.00

Preț cu
TVA
3,510.50

4,750.00

1

4,750.00

5,652.50

200.00

1

200.00

238.00

340.00

1

340.00

404.60

800.00

1

800.00

952.00

Cant.

LM7-198121

Legamaster soundbar LS2000

675.00

1

675.00

803.25

LM7-125600

Legamaster WOODEN whiteboard accessory
set 17-piece

250.00

1

250.00

297.50

LM7-125000

PROFESSIONAL board accessory set

145.00

1

145.00

172.55

LM7-110099

Legamaster TZ1 board marker assorted 10pcs

60.00

1

60.00

71.40
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Seria de Panou LCD Legamaster ETX-XX20
Un display special dezvoltat în scop educațional!
Cu tehnologia sa avansată de atingere în infraroșu, oferă o
atingere în 32 de puncte atât cu degetele, cât și cu stilou gol
în același timp. Sticla de 4 mm grosime protejeaza display-ul
cu un strat antireflex. Sistemul său de sunet cu 3 difuzoare de
45 de wați oferă un sunet perfect.
Dispozitivul are sistem de operare Android 8.0, dar poate fi
folosit și cu sistemele de operare Windows, iOS, Chrome OS.
Opțiunile moderne de conectivitate cu fir și fără fir vă ajută
să utilizați ecranul LCD.
Opțiuni de conectare prin cablu: HDMI, HDMI2.0- cu funcție
ARC, USB 2.0, USB 3.0, USB de tip C, Touch-USB, Display port,
VGA, intrare audio, ieșire audio. SPDIF, RS-232C, RJ45 / LAN
Conectivitate wireless: Wifi dual band (10/100/1000 Mbit/s),
Bluetooth 5.0, software airserver încorporat pentru partajarea
wireless a ecranului.
Interfața Android Slot-in vă permite să actualizați hardware-ul și software-ul sistemului LCD Android.
Garantie: 7 ani
Aripi laterale
Placă cu două fețe de înaltă calitate
Cadru din aluminiu, suprafața din oțel emailat rezistent
la zgărieturi
Suprafata magnetică.
Atunci când utilizați accesorii Legamaster, există o
garanție de 25 de ani pe suprafața plăcii
Puteți solicita aripi laterale cu diferite grafice:
- cu linii diferite
- cu diferite suprafețe de grilă pătrată
- cu partituri
- cu o grafică complet unică

Legamaster Airserver 2
Participanții pot partaja instantaneu și continuu conținut de pe smartphone, tabletă sau
laptop pe un ecran comun la o calitate excelentă. Instrumentul perfect pentru sălile de
ședințe și sălile de clasă! Ușor de utilizat, ușor de conectat, calitate 4K uimitoare, AirPlay +
Google Cast + Mirac ast . Creează internet wireless. Poate gestiona peste 8 conexiuni Suport
pentru semnalizare digitală.
Securizat: păstrați-vă rețeaua în siguranță cu protecție de clasă enterprise, integrare
flexibilă și actualizări automate. Toate partajările au loc local și nu prin internet.”

Adresa: Com. Osorhei, str. 8, nr. 5, jud Bihor
Cont: RO09BTRL005012027352735299XX
Cont Trezorerie: RO98TREZ0765069XXX000380

3
S.C. STIEFEL EUROCART S.R.L.
CUI: RO10869087
J05/784/1998

Stand Legamaster Motion electric
Sistem reglabil electric pe înălțime: diferență de nivel de 66 cm între 1118
și 1778 mm
Funcție soft start-stop (pornește și se oprește încet).
Sistem anti-coliziune (dacă detectează că lovește ceva, se oprește).
Perfect pentru aproape orice dimensiune de afișaj: VESA min. 200x200
max. 800x600 pentru montarea computerelor VESA 100x100.
Sistem de gestionare a cablurilor, coloană LINAK® reglabilă pe înălțime, roți
TENTE®
Capacitate de încărcare 140 kg.
Disponibil în rafturi pentru laptopuri mici și mari.

OPS PC încorporabil
Minicomputer încorporat care permite utilizatorului schimbarea între
interfața Android a afișajului și interfața sistemului de operare al
computerului OPS în câteva secunde. Minicalculator cu următorii parametri:
procesor Intel i5, memorie internă de 8 GB RAM, unitate SSD de 250 GB, WiFi
încorporat, Bluetooth încorporat, opțiuni de conectare la intrare: USB 3.0,
USB 2.0, USB de tip C, Ethernet, linie de 3,5 mm mufă, opțiuni de conectare
la ieșire: HDMI, ieșire audio
Minicalculator cu următorii parametri opționali:
Procesor opțional: procesoare Intel core i3 / i5 / i7 din a 8-a sau a 10-a
generație
RAM opțional: 8 Gb / 16 Gb / 32 Gb memorie internă
Dimensiune opțională de stocare: unitate SSD de 120 Gb / 250 GB / 500 Gb
Solicitați o specificație unică!
Senzor de prezență
Un sistem de detectare a prezenței care permite afișajului LCD să detecteze când ultima
persoană iese din cameră și să se oprească automat. Când prima persoană intră, dispozitivul
se aprinde automat.
Distanța de operare 7 metri, unghi de vizualizare: 100 °, senzor infraroșu, conexiune: USB-A

Unitate de videoconferință - Cameră
O cameră poate fi conectată la afișajul LCD printr-o conexiune USB, care vă
permite să efectuați apeluri conferință sau să înregistrați o lecție.
Calitate a imaginii Full HD (1920x1080p), microfon integrat, rază de acțiune:
aprox.: 8 metri, unghi de vizualizare: 85˚
Ideal pentru săli de conferințe de dimensiuni mici și medii
Compatibil cu ecranele tactile ETX-XX20 și ETX-XX20 PLUS
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Set de accesorii de bază
Ștergător pentru ecran tactil – ștergătorul magnetic care face mai ușoară, mai
rapidă și mai eficientă curățarea ecranului.
Suport magnetic de markere pentru ecrane tactile – permite stocarea
arătătoarelor, markerelor și stylusurilor. Cu ajutorul acestui suport, putem lua
instrumentul de care avem nevoie din locul obișnuit.
Șervețele din microfibră (2 buc), lichid pentru curățarea tablelor (150 ml) - este
recomandat să păstrați ecranul curat cu accesorii special concepute pentru
curățarea acestuia. Totul este deosebit de important pentru afișajele LCD cu rame
infraroșii, deoarece unele substanțe chimice pot chiar deteriora cadrul infraroșu
care permite detectarea tactilă.

Condiții generale
-

Termenul de livrare: 2-6 săptămâni.
Prețurile sunt afisate în LEI și sunt valabile 30.09.2022
Costurile transportul, montajul și instruriea personjalului este inclus în preț.
În cazul modificărilor de preț de către furnizorii noștri, ne rezervăm dreptul de a modifica prețul.

Suntem convinşi că oferta noastră va satisface cerinţele Dumneavoastră!!

Cu Stimă,
Stiefel Eurocart SRL
Brigitta Veress
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