


VÁŽENÁ PANÍ ŘEDITELKO, VÁŽENÝ PANE ŘEDITELI,
již Jan Amos Komenský propagoval školu hrou. Děti milují moderní technologie, rády zkoumají nové věci, které 
je  vtáhnou do hry. A díky našim interaktivním tabulím s nepřeberným množstvím aplikací můžete zábavnou 
formou připravovat děti na školní vyučování. 

Dovolujeme si Vám představit podzimní activ menu, které jsme pro Vás připravili. Multidotykový activ board  
v sadě s data projektorem HITACHI a zcela jedinečný výukový program VESELÁ ABECEDA.

Při zakoupení activ menu získáte cenové zvýhodnění ve výši 17 350 Kč.

Všechny nabízené produkty splňují nejvyšší požadavky pro využití malými dětmi v prostředí mateřské školy  
a na všechny produkty je poskytována nadstandardní záruka.

Praha, 19. listopadu 2014

V případě zájmu kontaktujte prosím svého regionálního ActivPartnera.  
Kontaktní údaje jsou uvedeny na zadní straně.

Platnost akční nabídky je do 31. 12. nebo do vyčerpání zásob.

Váš tým

 ActivPartner
 &
 PROFIMEDIA



VÁŽENÁ PANÍ ŘEDITELKO, VÁŽENÝ PANE ŘEDITELI,
již Jan Amos Komenský propagoval školu hrou. Děti milují moderní technologie, rády zkoumají nové věci, které 
je  vtáhnou do hry. A díky našim interaktivním tabulím s nepřeberným množstvím aplikací můžete zábavnou 
formou připravovat děti na školní vyučování. 

Dovolujeme si Vám představit podzimní activ menu, které jsme pro Vás připravili. Multidotykový activ board  
v sadě s data projektorem HITACHI a zcela jedinečný výukový program VESELÁ ABECEDA.

Při zakoupení activ menu získáte cenové zvýhodnění ve výši 17 350 Kč.

Všechny nabízené produkty splňují nejvyšší požadavky pro využití malými dětmi v prostředí mateřské školy  
a na všechny produkty je poskytována nadstandardní záruka.

Praha, 19. listopadu 2014

V případě zájmu kontaktujte prosím svého regionálního ActivPartnera.  
Kontaktní údaje jsou uvedeny na zadní straně.

Platnost akční nabídky je do 31. 12. nebo do vyčerpání zásob.

Váš tým

 ActivPartner
 &
 PROFIMEDIA



POZNÁMKA:
Orientační cena instalace včetně potřebné kabeláže činí 8 000 Kč. Školení bude realizováno prostřednictvím 
webináře. Sestavu lze provozovat se standardním notebookem či stolním počítačem.

ActivBoard Touch 78D 

Výukový program VESELÁ ABECEDA

Interaktivní tabule 
ActivBoard Touch 78D

20 570 Kč

Data projektor 
 CP-AX2503EDU

24 080 Kč

Výukový program 
VESELÁ ABECEDA

990 Kč

Výkonné ozvučení 
16W reproduktory projektoru

0 Kč

AKČNÍ CENA

45 640 Kč

Školení pro práci 
s interaktivní tabulí

0 Kč

CELKEM UŠETŘÍTE

17 350 Kč
Ceny jsou uvedeny 
vč. DPH.

HITACHI CP-AX2503EDU 
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Interaktivní tabule ActivBoard Touch 78D

Výukový program VESELÁ ABECEDA

Data projektor HITACHI CP-AX2503EDUvčetně 
nástěnného držáku)

•   Tabletové ovládání 
dotykem a gesty

•  Úhlopříčka 200 cm
•   Magnetický, za sucha 

stíratelný povrch
•  Software ActivInspire 

Professional

Veselá abeceda zábavnou formou rozvíjí znalosti a dovednosti dětí a využívá 
předností interaktivní formy učení. Tomu napomáhá množství vtipných 
obrázků, zvuků a úkolů jež samy lákají ke hře s písmenky a pomáhají k lepšímu 
zapamatování učiva.  Ilustrace vytvořil známý ilustrátor dětských knížek Adolf 
Dudek, texty napsal emeritní pedagog Radek Adamec. Namluvení textů se 
ujal Jiří Lábus a děti.

• výukové listy pro jednotlivá písmenka abecedy
• hravé básničky ke každému písmenku (psané i mluvené)
• úkoly podporující výuku formou hry
• grafomotorická cvičení (možnost editace dle potřeby učitele)
• nácvik psaní jednotlivých písmen (možnost editace dle potřeby učitele)

VESELOU ABECEDU LZE SAMOZŘEJMĚ ZAKOUPIT 
I SAMOSTATNĚ ZA 2 990 Kč vč. DPH.

•  3LCD technologie
•  Ultrakrátká projekční vzdálenost 

(25 cm)
•  Svítivost 2700 ANSI lumen
•  Životnost výbojky 4000h

•  Záruka 3 roky se vztahuje i na výbojku
•  nástěnný držák v ceně projektoru
•  16W reproduktory kvalitně ozvučí školní tříduBěžná cena: 29 500 Kč

Cena v rámci ACTIV MENU:  20 570 Kč 
Sleva: 30 %
Ušetříte: 8 930 Kč

Běžná cena: 30 500 Kč

Cena v rámci ACTIV MENU:  24 080 Kč
Ušetříte: 6 420 Kč

Běžná cena: 2 990 Kč 

Cena v rámci ACTIV MENU: 990 Kč
Ušetříte: 2 000 Kč
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