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Presentationsdata är ackrediterad SMART Board återförsäljare. Er trygghet från installation till utbildning och support.

Med Airplay visar du enkelt 
innehåll från iPad, iPhone eller 

iPod touch trådlöst till din SMART 
Board

KAMPANJER 2014

SMARTA lösningar för skolor
•  SMART Board 
•  Ljud och bild
•  Styrsystem
•  Informationsskärmar
•  Dokumentkamera



Med Bridgit SMARTs konferensmjukvara kan mötesdeltagare rita och kommentera delat material. Stödjer både röst och video, (USB    kamera krävs). Se och prata med upp till 4 deltagare samtidigt, kan sända röst och data till många fler deltagare. Dela SMART Boardyta med flera deltagare på olika platser.

Färdiga SMART Board lösningar installerat och klart till fast pris.  
Beställ innan 31/5-2014 så ingår Bridgit SMARTs konferensmjukvara.

PAKETET INNEHÅLLER
1 st SMART Board M680 inkl pennfack
1 st Hitachi CP-A222WNM Ultra Short Projektor
1 st Kabelkit 5m HDMI och VGA/Ljud
1 st Högtalare paket 5,25”
1 st EL och fästmateriel
1 st Genomgång av mjukvaran Notebook
1 st Installation av ovanstående

PRIS
29 900 kr eller 914 kr/mån i 36 månader (ink frakt)

Nya SBM680 77” 4:3 format

PAKETET INNEHÅLLER
1 st SMART Board M685 inkl pennfack
1 st Hitachi AW252WNM Ultra Short Projektor
1 st Kabelkit 5m HDMI och VGA/Ljud
1 st Högtalare paket 5,25”
1 st EL och fästmateriel
1 st Genomgång av mjukvaran Notebook
1 st Installation av ovanstående

PRIS
34 900 kr eller 1067 kr/mån i 36 månader (ink frakt)

Nya SBM685 87” 16:10 format

PAKETET INNEHÅLLER
1 st SMART Board SBX885 inkl pennfack
1 st Hitachi CP- AW252WNM Ultra Short Projektor
1 st Kabelkit 5m HDMI och VGA/Ljud
1 st Högtalare paket 5,25”
1 st EL och fästmateriel
1 st Genomgång av mjukvaran Notebook
1 st Installation av ovanstående

PRIS
37 900 kr eller 1153 kr/mån i 36 månader (ink frakt)

SB885 87” 16:10 format

PAKETET INNEHÅLLER
1 st SMART Board SBX880 inkl pennfack
1 st Hitachi CP-A222WNM Ultra Short Projektor
1 st Kabelkit 5m HDMI och VGA/Ljud
1 st Högtalare paket 5,25”
1 st EL och fästmateriel
1 st Genomgång av mjukvaran Notebook
1 st Installation av ovanstående

PRIS
32 900 kr eller 1006 kr/mån i 36 månader (ink frakt)

SB880 77” 4:3 format

SMART Board i 800-serien är den senaste modellen och den 
tavla som är mest optimerad att fungera tillsammans med 
mjukvaran Notebook. Tavlan har en hård, lite matt yta som är 
mycket behaglig att arbeta på.

UPP TILL FYRA PERSONER SAMTIDIGT
SMART Board i 800-serien har en rad funktioner som gör den 
smidigare att arbeta med än de äldre modellerna. Den största 
fördelen är att den är utrustad med multitouch vilket betyder att 
upp till fyra personer kan arbeta på tavlan samtidigt.

Tavlan i 600-serien är en användarvänlig SMART Board med 
de intuitiva funktionerna som pennfacket ger. När du ska skriva 
tar du upp pennan ur pennfacket, flyttar texten med fingret och 
suddar med handflatan. Du behöver inte klicka på några ikoner 
eller lägga tillbaka pennan i facket. Tavlans tryckigenkänning 

känner vad du vill göra, skriva, sudda eller flytta. Ytan på 
600-seriens tavlor har en mjuk känsla. För att tavlan ska känna 
av vad du vill göra trycker du på tavlan med fingret, pennan 
eller handflatan. Ytan är som alla SMART Board mycket stryk-
tålig och lättskött. 

800-serien Maximalt flyt med pennfack och fyra touchpunkter 600-serien Pennfack och tryckigenkänning ger dig mer
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Världens första finger- och penn-touch interaktiva projektor. Två 
personer kan arbeta samtidigt på den interaktiva ytan med penna 
eller finger.

PAKETET INNEHÅLLER
1 st SMART LightRaise 60wi
1 st Kabelkit 5m HDMI och VGA/Ljud

PRIS
19 300 kr (Ord. pris 21 600 kr)

Skolkampanj på världens bästa 
interaktiva projektor

SMART Board lösningar exkl  installation gäller t.om. 31/3-2014

Certifierad SMART Utbildning
SMART Notebook är världens mest kompletta och användar- 
vänliga pedagogiska mjukvara med en stor mängd verktyg 
och funktioner som ger pedagogen fantastiska möjligheter i 
sin undervisning tillsammans med eleverna. För att pedago-
gerna ska se möjligheterna med mjukvaran och hur mjukva-
rans funktioner kan skapa en röd tråd mellan förberedelse, 
utförande och uppföljning av undervisningen rekommenderar 
Presentationsdata en väl genomtänkt och kompetent utbildning 
som löper under längre tid.

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER
2 timmars grundkurs samt en andra utbildning. Andra utbildningen 
genomförs efter överenskommelse. 5 st “Inte utan min SMART Board 
böcker-Notebook 11” ingår. Då skolan gått en grundutbildning ingår 
två fria platser på Lektionsskapardagar (värde 4000 kr), om skolan vill 
skicka fler än två pedagoger kostar platserna 2000 kr/plats.

PRIS
10 000 kr + reseersättning

SMART Start 2 + 2 timmar
KAMPANJEN INNEHÅLLER
I denna kampanj ingår 3 st grundutbildningar á 3h där du bara betalar 
för 2 st. Vi lär ut de pedagogiska möjligheterna för användandet av 
Notebook. 4 st Inte utan min SMART Board böcker ingår.
Vi rekommenderar utbildningen för ca 15-25 personer. Då skolan gått 
en grundutbildning ingår sex fria platser på Lektionsskapardagar. 

PRIS
15 000 kr + reseersättning

Smart START Kampanj 3 för 2

Med SMART Board i 400-serien arbetar du i världens mest kompletta och  
användarvänliga mjukvara, SMART Notebook. Tavlorna i 400-serien har ett något 
enklare utförande än tavlorna i 600- och 800-serien vilket gör lösningen extra prisvärd.

PAKETET INNEHÅLLER
1 st SB480 77”
1 st BenQ MX816ST short throw
1 st Väggstativ
1 st Kabelkit 5m HDMI och VGA/Ljud
2 st SMART högtalare system

PRIS
16 900 kr (Ord. pris 19 900 kr)

Skolkampanj på 400-serien

PAKETET INNEHÅLLER
4 st SB880i6 77” eller SB885i6 87” paket 
4 st UF70 projektor Ultra Short Throw
4 st Styrsystem
4 st Högtalare paket 5,25”
4 st Kabelkit 5m HDMI och VGA/Ljud

PRIS
119 700 kr SMART Board 77” (Ord. pris 159 600 kr)
140 700 kr SMART Board 87” (Ord. pris 187 600 kr)

Skolkampanj på populära 800-serien 
med nya UF70 projektorn. Köp 4 betala för 3

PAKETET INNEHÅLLER
4 st SBM680i6 77” eller SBM685i6 87” paket
4 st UF70 projektor Ultra Short Throw
4 st Styrsystem
4 st Högtalare paket 5,25”
4 st Kabelkit 5m HDMI och VGA/Ljud

PRIS
104 700 kr SMART Board 77” (Ord. pris 139 600 kr)
122 700 kr SMART Board 87” (Ord. pris 163 600 kr)

Skolkampanj på nya 600-serien och nya UF70 projektorn.
Köp 4 betala för 3

50% RABATT VID BESTÄLLNING AV KAMPANJEN 
4 FÖR 3
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PAKETET INNEHÅLLER
1 st Hitachi CP-WX12WN
2600 ansi, WXGA, LCD-projektor
1 st Takstativ max 80 cm med kabelgömma
1 st Kabelkit 10m inkl uttagspanel VGA/ljud eller HDMI
1 st Duk 180x180 Fantasy Master
2 st Högtalare Aktiva 5,25” Vita
1 st Installation av ovanstående 

PRIS
11 700 kr eller 358 kr/mån i 36 månader (ink frakt)

Komplett paketlösning med standard 
projektor till klassrummet.  
Ljud och bild till ett vettigt pris!

Köp till ett användarvänligt styrsystem

Populärt tillval till projektorn

PAKETET INNEHÅLLER
1 st Styrsystem NEETS Bravo 4 knappar
1 st Styrkabel 15m
1 st Programmering
1 st Installation

PRIS
2 700 kr

Med dokumentkameran LUMENS DC125 går det att enkelt 
visa objekt eller bilder. Möjliggör för alla i rummet att se 
föremål samtidigt. Från den minsta lilla amöba via ett inkopplat 
mikroskop till andra motiv. Vår tids overheadprojektor.

PRIS
3 300 kr
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Installerat och klart - till fast pris

Presentationsdata saluför OneLans fullständiga sorti-
ment. Till skillnad från många andra liknande produkter 
är denna helt befriad från licenskostnader. Systemet är 
baserat på öppen källkod. Hög prestanda till bra priser.

Alla möjligheter finns! Det är fantasin som sätter gränserna. 
Onelan används på flygplatser, receptioner, museum, skolor, 
företag inom alla branscher samt i offentliga miljöer. Med vår 
lösning kan Ni enkelt uppdatera en eller flera skärmar med 
den information som Ni vill visa, INGET program behövs  

installeras! Kan ni uppdatera er Facebooksida, då kan ni upp- 
datera Skärmen! För enklare produkter eller mer avancerade 
system, kontakta oss så hjälper vi till att ta fram rätt utrust-
ning för just er. Boka en kostnadsfri analys ute hos er eller 
kom till vår demolokal för visning av vårt produktutbud.  
Presentationsdata grundades 1987 och har sitt säte på 
Kungsholmen i Stockholm. God service är vår filosofi med 
kunden i fokus. Efter slutförd installation genomförs en 
kvalitetskontroll.

Informationsskärmar i t.ex. receptionen eller skolans korridorer?



PresentationsData AB  -  Fyrverkarbacken 34  -  112 60 Stockholm  -  08-30 00 27  -  order@presentationsdata.se  -  www.presentationsdata.se
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Försäljning

Uthyrning

Installation

Utbildning

Support och Service

Egen serviceverkstad

Din partner för bättre presentationer
Besök www.presentationsdata.se för att ta del av vårt övriga produktutbud som t.ex. data/videoprojektorer, whiteboards, ljudanläggningar,  

styrsystem och LED/LCD-skärmar. Katalogen finns som nerladdningsbar PDF på adressen www.presentationsdata.se/smartkatalog

SMART Klubben är en resurs för dig som arbetar med SMART Interaktiva 
produkter och mjukvaran SMART Notebook. På SMART Klubben 
finns drygt 1 900 färdiga lektioner, övningar och aktiviteter att ladda 
hem gratis och använda i undervisningen. Med 16 000 medlemmar och 
fler som ansluter sig varje månad är SMART Klubben en fantastisk 
resurs och källa för inspiration och utbyte. SMART Klubben är Sveriges 
största användarförening för interaktiva verktyg.

Vid köp av SMART Board från  
Presentationsdata ingår fri tillgång till  
www.smartklubben.se


