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FunFloor MOBILNY
dedykowany dla szkół i przedszkoli

Odpowiadając na życzenia naszych klientów powstał specjalny
FunFloor w wersji mobilnej. Można go zamontować na
bezpiecznym stabilnym statywie z gumowymi kółkami albo
przymocować na stałe do ściany. Jest to pierwszy produkt
stworzony we współpracy z firmą Acer. Dzięki zastosowaniu
szerokokątnego projektora obraz wielkości 270cmx200cm
uzyskujemy z wysokości 185cm. Istnieje możliwość wzbogacenia
FunFloor Mobilnego o dodatkowe pakiety gier oraz zamówienie
pisaków interaktywnych, które również są obsługiwane w tej
wersji.

88 399
netto
999 zł
zł netto

Zestaw FunFloor MOBILNY:
210 gier w pakiecie
jasność projektora 3500 ANSI
uchwyt ścienny
możliwość uzupełnienia zestawu o:
1. uchwyt ścienny dedykowany do FunFloor Mobilny
2. matę poliwinylową 200cmx270cm
3. statyw dedykowany do FunFloor Mobilny
4. dodatkowe pakiety gier
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DODATKI
1._Mata poliwinylowa
Biała, rozwijana mata poliwinylowa podkreśla kolory wyświetlonego
obrazu. Dzięki niej obraz jest wyraźniejszy i lepiej widoczny. Jest przy tym
łatwo zmywalna.

2._Interaktywny pisak krótki
Uaktywnia się w momencie, kiedy dotkniemy nim podłoża. Jest
wykorzystywany np. w Pakiecie Nauka Pisania.

3._Interaktywny pisak długi
Wskaźnik wyposażony w przycisk, którym włączamy i wyłączamy funkcję
pisania i zaznaczenia. Doskonale działa z każdym pakietem gier.

4._Statyw do FunFloor Mobilny
W 100% bezpieczny i stabilny statyw do FunFloor Mobilnego. Posiada
gumowe kółka, a specjalnie dobrana wysokość sprawia, że urządzenie
łatwo i prosto można przemieszczać między salami.

5._Uchwyt ścienny
Umożliwia dodatkową opcję montażu. Zwłaszcza tam gdzie nie ma
możliwości zamontowania Interaktywnej Podłogi na suficie.

6._Montaż
Montaż Interaktywnej Podłogi wykonywany jest przez firmę Kazet Instal.
Na montaż można umówić się bezpośrednio pod nr tel. 697 187 882.

7._Indywidualna szata graficzna
Na zlecenia klienta możliwe jest zamówienie indywidualnego projektu
graficznego. Cena dotyczy jednej gry.

8._Dodatkowy pilot

350 zł netto

120 zł netto

160 zł netto

1 000 zł netto

250 zł netto

500-700 zł
netto

200 zł netto

100 zł netto

www.funfloor.pl

