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Vizuáltechnika07 tisztító kellék | cleaner

rendelési kód termék kód átmérő kiszerelés

369-4320 CAR0102 19 mm 235 db

369-4330 CAR0402 19 mm 264 db

369-4332 CAR0502 28 mm 209 db

369-4334 CAR0602 35 mm 111 db

Betűkirakó táblákhoz használható cserélhető, ezüst színű karakterek, műanyag tasakban.

Bi-Offi ce cserélhető karakterek/számok

rendelési kód termék kód kiszerelés

216-0389 Z410 220 ml

Felületaktív hatóanyagot tartalmazó alkoholos táblatisztító spray. A telített pólusú táblák felületét be-

fújjuk, majd tisztára töröljük. Így újszerűvé varázsolhatjuk tábláinkat.

Granit táblatisztító spray

12345

rendelési kód termék kód típus kiszerelés

369-5110 BC01 táblatisztító sprayp y 125 ml

369-5111 BC03 p ytáblatisztító spray 250 ml

369-5120 BC04 utántöltő folyadéky 500 ml

369-5121 BC05 yutántöltő folyadék 1000 ml

369-5100 BC02 táblatisztító nedves kendő 100 db / doboz

Mágneses és törölhető táblák tisztítására alkalmas alkoholos spray. A spray-t a táblára fújjuk majd 

tisztára töröljük.

Bi-Offi ce táblatisztító spray, utántöltő folyadék, kendő

1
2
3
4
5

rendelési kód termék kód típus kiszerelés

369-5000 AA0111 táblatörlő 140 x 40 x 35 mm

369-5004 9D001504 táblatörlő fi lcbetét 128 x 60 mm

369-5005 AA0112 táblatörlő fi lcbetét 140 x 40 mm

369-5007 AA0105 ytáblatörlő extrakönnyű 105 x 55 x 23 mm

369-5010 9D15040 félkör alakú táblatörlő + tolltartó 128 x 60 x 30 mm

369-5011 9D015042 félkör alakú táblatörlő 128 x 60 x 30 mm

369-5015 9D015041 félkör alakú tolltartó 110 x 75 x 42 mm

Mágneses táblatörlő, melynek segítségével a táblamarkerrel írt szövegek, rajzok a száradás után köny-

nyen eltávolíthatóak.

Bi-Offi ce mágneses táblatörlő

1
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3

rendelési kód típus kiszerelés

376-3600 fehértábla-törlő 12 db/doboz

376-3601 gmágneses fehértábla-törlő 12 db/doboz

376-3610 fehértábla-törlő + táblairón 3 klf. szín 16 db/doboz

376-3611 gmágneses fehértábla-törlő + táblairón 3 klf. szín 16 db/doboz

Fehértábla-törlő, melynek segítségével a táblamarkerrel írt szövegek, rajzok száradás után könnyen 

eltávolíthatók. Filc törlőfelülettel.

Mágneses fehértábla-törlő: talprészében elhelyezett mágnes révén, a táblán rögzíthető.

Fehértábla-törlő szettek 3 féle színű táblamarkerrel (kék, fekete, piros). A táblatörlő segítségével 

a táblamarkerrel írt szövegek, rajzok száradás után könnyen eltávolíthatók. Filc törlőfelülettel ellátott. 

Táblamarker „Cap-Off ” festékkel töltött, ezért néhány napig kupak nélkül sem szárad be. Megnövelt 

élettartam a nagyobb méretű testnek köszönhetően. Kerekített csúccsal. Vonalvastagság: 3 mm. Mág-

neses változatban is!

ICO fehértábla-törlő
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rendelési kód átmérő szín kiszerelés

376-3211 15 mm vegyes, 5 színgy 10 db/bliszter

376-3221 20 mm gyvegyes, 4 szín 8 db/bliszter

376-3231 30 mm vegyes, 5 színgy 5 db/bliszter

376-3241 40 mm gyvegyes, 4 szín 4 db/bliszter

Különböző színű és méretű kerek, jó minőségű, erős mágnes, fém illetve fehér táblákhoz. Iskolákban 

oktatás során, prezentációkon kiváló segítőtárs. Bliszteres csomagolásban, a következő méretekben: 

15, 20, 30 és 40 mm.

ICO táblamágnes

rendelési kód termék kód típus méret kiszerelés

369-6000 FL036203 sima 65 x 98 cm 20 ív/tömb, 5 tömb/doboz

369-6002 FL033503 gynégyzethálós 65 x 98 cm 20 ív/tömb, 5 tömb/doboz

65x95 cm-es, előlap nélküli fl ipchart papír sima és négyzethálós kivitelben. Lyukasztását tekintve 

(6 helyen lyukasztott) minden fl ipchart táblához használható. 20 íves kiszerelésben, 70 g/ív. 

Bi-Offi ce fl ipchart papír

rendelési kód termék kód típus kiszerelés

305-5180 fl ipchart hengerp g 70000000 97 mm x 720 mm

305-5182 fóliatekercs 70500001 60 cm x 20 m

Az EasyFlip egy kiváló megoldás azok számára, akik folyamatosan úton vannak. Az EasyFlip fkopchart 

rendszer helyettesítheti a fkipchart táblát.

1  Hordozható prezentációs eszköz. Felakasztható fém henger, melyben fóliatekercs található. A nyílá-

son kihúzva a fólia mágneses töltést kap, így bármilyen felületen könnyedén megtapad. A fóliát több-

ször levehetjük és visszatehetjük a kívánt felületre.

A fóliára hagyományos és alkoholos fi lctollal is lehet írni. 20 m-es fóliatekerccsel szállítjuk.

2  Easy Flip rendszerhez használható fóliatekercs. Elektromos feltöltésénél fogva bármilyen felületen 

megtapad. Hagyományos és alkoholos fi lctollal is használható. Fehér, perforáció 800 mm-enként

Leitz Easy Flip hordozható fl ipchart henger, fóliatekercs

1
2

rendelési kód termék kód szín típus

369-0310 IM140101 zöld 6 db kerek 20 mm

369-0311 IM141601 fehér 6 db kerek 20 mm

369-0312 IM140501 piros 6 db kerek 20 mm

369-0313 IM140201 gsárga 6 db kerek 20 mm

369-0314 IM140301 szürke 6 db kerek 20 mm

369-0315 IM140401 kék 6 db kerek 20 mm

369-0316 IM142601 fekete 6 db kerek 20 mm

Bi-Offi ce táblamágnes

A
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rendelési kód termék kód hatótávolság

305-5686 500550 100 m

Nagyon elegáns, fekete színű, töltőtollra hasonlító lézer mutatópálca. A 6 mm átmérőjű piros pont akár 

100 m távolságra is elvilágít. 2 db AAA elemmel szállítjuk.

Esselte lézer pointer
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rendelési kód termék kód hatótávolság

305-5688 19339 15 m

Az első prezentációs dialapozó 128 MB belső USB memóriával. Tökéletes társ a prezentációk bemuta-

tásában és a fájlkezelésben is. Tartozékok: USB vevőegyegység beépített 128 MB memóriával, elem, 

hordozótok. Segíti a bemutató képeinek lapozását, akár 15 méter távolságból is. A prezentáció az USB 

vevőegységre menthető. Az eszköz a saját dobozában szállítható

Esselte kombi lézer pointer és dialapozó

rendelési kód termék kód hatótávolság

390-1890 931307-0914 10 m

Ez a vezeték nélküli mutatóeszköz LCD kijelzős időzítővel rendelkezik, és rezgéssel is fi gyelmeztetni tud. 

2 darab AAA méretű ceruzaelemmel működik. 2,4 GHz-es, könnyen tárolható, vezeték nélküli vevőegy-

ség. A 10 méteres hatótávolság révén szabadon lehet mozogni előadás közben. A Windows rendszerű 

számítógépekhez nincs szükség külön szoftverre: a vezeték nélküli vevőegység csatlakoztatása után 

máris használatba vehető a termék. 

Logitech lézer pointer

rendelési kód típus fényerő lencse lámpa teljesítmény

331-6005 1608 2000 lumen 1 2 150 W

331-6015 1620 2400 lumen 3 2 250 W

Költségtakarékos írásvetítők. A 360 fokban elforgatható fej a legkisebb tantermek számára is ideális. 

Lehajtható vetítőkar, zárt lencsevédelem, a lámpateljesítményt szabályozó kapcsoló +50% lámpaélet-

tartamot biztosít, beépített hordozható fül, stabil fémszerkezet.

3M iskolai írásvetítő

B

E

C

A

D

rendelési kód termék kód alaplap méret kiszerelés

331-6750 TA50 41 x 38 cm g7,1 kg

Gurítható, két fékkel rögzíthető írásvetítő állvány szürke színben. Az alaplap magassága 61–105 cm 

között állítható. A vetítő nem tartozék.

3M írásvetítő állvány

rendelési kód termék kód típus nyomtató lap/csomag

334-6341 PP2500 fekete-fehér másolóhoz fekete-fehér 100

334-6461 CG3700 yHP lézernyomtatókhoz színes 50

334-6521 CG3460 j yHP Deskjet nyomtatókhoz színes 50

334-6341: Fekete-fehér fénymásológépekhez használható A4 méretű fólia.

334-6461: Nyomtatókhoz használható A4 méretű fólia. Kifejezetten Hewlett Packard LaserJet nyom-

tatókhoz kifejlesztett fólia.

334-6521: Tintasugaras nyomtatóhoz használható A4 méretű fólia..

3M fólia írásvetítőhöz
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rendelési kód típus felbontás fényerő

331-5080 mini 120 Pro 1280 x 800 1200 ANSI lumen

Az MPro 120 Mikroprojektor egy LED technológiát használó eszköz, amely teljes VGA felbontású csatla-

koztatást biztosít számos multimédia eszközzel. A készülék működéséhez külső jelforrás csatlakoztatá-

sára van szükség. Natív felbontás: VGA (640 x 480) • Támogatott felbontások: 640 x 480 VGA, 800 x 600 

SVGA, 1024 x 768 XGA, 1280 x 768 WXGA, 1280 x 800 WXGA • Támogatott videó formátumok: NTSC, PAL. 

Képarány: 4:3 • Minimum képméret: 20 cm, maximum képméret: 127 cm. Bemenetek: VGA, Kompozit 

videó, Komponens videó, Audio, Apple iPod/iPhone (külön megvásárolható kábellel) • Fényforrás: LED. 

Fényerő: 12 lumen • Akkumulátor teljesítmény: 2 óra, típusa: újratölthető Lithium-Ion • Tartozékok: ak-

kumulátor töltő/AC adapter, videó kábel, VGA kábel, akkumulátor, RCA adapter, háromlábú miniállvány, 

projektortok, használati útmutató • Állvány csatlakozás: 6.35 mm / 1/4” (standard kamera méret) 

• Súly: 154 gramm. Méret: 120 x 60 x 24 mm

3M 120 mini Pro projektor

rendelési kód típus felbontás fényerő

331-5062 X30 1024 x 768 2600 ANSI lumen

Felbontás: XGA (1024x768) • Fényerő: 2600 ANSI lumen • Kontrasztarány: 2000:1 • Trapézkorrekció: 

automatikus függőleges +/- 30° • Vetítési távolság: 1-10,7 m. Képméret: 76,2-762 cm • Hangszóró: 

16W mono • Csatlakozások: VGA bemenet 2x, S-videó bemenet, kompozit videó bemenet, kompo-

nens videó bemenet, audio bemenet (Stereo Mini Jack) 2x, audio bemenet (2 x RCA), audio kimenet 

(2 x RCA), USB B egérvezérléshez, RS-232 • Tartozékok: távirányító, VGA kábel, RCA, tápkábel, hasz-

nálati útmutató, lencsevédő tok. Súly: 3,6 kg • Méret: 317x118x288 mm • Lámpa élettartama: 

3000/6000 óra • Különleges szolgáltatások: 30dB-es, alacsony zaj (eco módban), egérvezérlés 

• 16 W -os hangszóró, bemenet elnevezés, programozható: „My Button”.

3M X30 hordozható projektor

rendelési kód típus felbontás fényerő

331-5063 X35N 1024 x 768 3000 ANSI lumen

Felbontás: XGA 1024x768 • Fényerő: 3000 ANSI lumen • Kontrasztarány: 2000:1 • Trapézkorrekció: au-

tomatikus függőleges +/- 30° • Vetítési távolság: 1-10,7 m • Képméret: 76,2-762 cm • Hangszóró: 16W 

mono • Csatlakozások: VGA bemenet 2x, S-videó bemenet, kompozit videó bemenet, komponens videó 

bemenet, audio bemenet (Stereo Mini Jack) 2x, audio bemenet 2 x RCA, audio kimenet 2 x RCA, USB B 

egérvezérléshez, RS-232, RJ-45 • Tartozékok:távirányító, VGA kábel, RCA, tápkábel, használati útmuta-

tó, lencsevédő tok • Súly: 4,1 kg • Méret: 317x118x288 mm • Lámpa élettartama: 3000/6000 óra • Kü-

lönleges szolgáltatások: vezetékes LAN hozzáférés • 30dB-es, alacsony zaj (eco módban), egérvezérlés • 

16 W -os hangszóró, bemenet elnevezés, programozható: „My Button”.

3M X35N hordozható projektor

rendelési kód típus felbontás fényerő

331-5064 SCP716 1024 x 768 2400 ANSI lumen

Felbontás: XGA 1024x768 • Fényerő: 2400 ANSI lumen • Kontrasztarány: 1800:1 • Lencse shift: +-5% 

• Trapézkorrekció: függőleges +-14,3° • Vikuiti Szuper közeli vetítés • Vetített képátló: 76,2-380 cm 

• Vetítési távolság: 0,51-1,5 m • Csatlakozások: VGA bemenet, USB B • Tartozékok: tápkábel; VGA-,USB 

kábel, távirányító, használati útmutató • Súly: 3,5 kg • Méret: 329 x 116,5 x 263 mm • Lámpa élettarta-

ma: 5000 óra (eco üzemmódban) • Különleges szolgáltatások: 5000 óra lámpa élettartam, szuperközeli 

vetítés, alap vagy teljeskörú csatlakoztathatóság, brillant color, opcionális fi x- és behajtható (hangszó-

rós) falikarokkal oldalfalra szerelhető.

3M SCP716 szuperközeli projektor

rendelési kód típus felbontás fényerő

331-5064 SCP740 1280 x 800 2600 ANSI lumen

Felbontás: WXGA (1280 x 800) • Fényerő: 2600 ANSI lumen • Kontrasztarány: 1600:1 • Trapézkorrek-

ció: függőleges +-16° • Vikuiti Szuper közeli vetítés • Vetített képátló: 127 - 248 cm • Vetítési távolság: 

0,74 m - 1,49 m • Csatlakozások: DVI-D bemenet, VGA bemenet (komponens videó) 2x, VGA kimenet, 

S-videó, kompozit Videó, audio bemenet (Stereo Mini Jack) 2x, audio kimenet (Stereo Mini Jack), USB 

B egérvezérléshez, LAN, soros • Tartozékok: tápkábel; VGA-, audio-, USB kábelek, távirányító, használati 

útmutató • Súly: 4,5 kg. Méret: 360 x 126 x 309 mm • Lámpa élettartama: 2000/3000 óra • Különleges 

szolgáltatások: szuperközeli vetítés, teljeskörű csatlakoztathatóság, brillant color, opcionális fi x- és be-

hajtható (hangszórós) falikarokkal oldalfalra szerelhető.

3M SCP740 szuperközeli projektor
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