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A BEEP trobarà totes les solucions a les necessitats tecnològiques de la seva empresa.
Dediqui el seu temps a rendibilitzar el seu negoci, de la seva tecnologia ens encarreguem nosaltres.
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!!" 45($6,7" BEEP

Pissarra interactiva + Projector i suport +
Caixa de connexions + Cablejat

>,''*;;*"
?2.3;*6.,1*

1.120 €*

@*,9*"+3"652239,52'

CONSULTAR CONDICIONS DE FINANÇAMENT

?2'.*(C(*6,7","<5'*+*"32"=*;9*

250 € *

!"#$%"&'"()*$(*"+,-,.*(/

!"45($6,7" BEEP

Netbooks, pissarres interactives, projectors, altaveus, cablejat,
internet Wi-Fi, routers, televisors... els temps han canviat! Ara les
aules estan equipades amb un conjunt de components tecnològics
interconnectats que degudament utilitzats faciliten l’aprenentatge
dels alumnes.

Dediqui’s a l’ensenyança, a BEEP ens encarregarem de transformar
la seva aula tradicional en una moderna aula digital mitjançant
una òptima solució molt competitiva composta per:

"""!"85'.%"+36,+3,9,:"25'*(.;3'"32'"*+*<.3=
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+ Introducció a les TIC als seus alumnes.
+ Accés a una font inesgotable d’informació multimèdia.
+ Major ràtio d’interacció alumne-professor.
+ Classes més dinàmiques, vistoses i audiovisuals perquè els
alumnes estiguin més atents, motivats i interessats.

+ Cablejat
+ Dispositius per a alumnes
+ Infraestructura de xarxa

E*"'31*
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*Aquests preus no inclouen IVA.
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Pissarra interactiva
Projector i suport
Altaveus
Caixa de connexions

*
*"3 (C(*6,7",
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Modernitzi la seva aula al segle XXI!

+
+
+
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Preus vàlids fins a: 00/ 0*/ 20*+(Preus sense IVA)
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70/&"*/)*/"9:;
€

#$%

PmetheanK/ActivBoard 178.78"/ Mono usuari/ SoloPEN

#$%))

PmetheanABT78tàctil infrarojos. 78"/ Mono usuari/ Multitàctil

 

PmetheanABT78Dtàctil infrarojos. 78"/ Mono usuari/ Multitàctil / Rotulable

 

#$%

STBoard SMB68077” 4/3 ambtecnologiaDViT Multitáctil

 €

#$%

PmetheanK/ActivBoard 378PRO.78"/ 2 usuaris/ SoloPEN/ Altaveus10W

#$% 

PmetheanK/ActivBoard 387PRO.87"/ 2 usuaris/ SoloPEN/ Altaveus10W



#$%)

PmetheanK/ActivBoard 578Pro. 78"/ 2 usuaris/ Multitàctil / Altaveus10W

 €

#$%

PmetheanK/Activboard 587Pro. 87"/ 2 usuaris/ Multitàctil / Altaveus10W

 €
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70$-&'3/

70/&"*/)*/"9:;

&'(Q700

B

Qcurta distància/ 1024*768/ HDMI - VGA / Control USB

&'(Q627

B

Qcurta distància/ 1024*768/ HDMI - VGA / Altaveu 10W / Control Xarxa

&'(Q692

B

QUltra curta distància/1024*768/HDMI-VGA/Altaveu10W/Control Xarxa/Suport incl.



 €

!"8$,.%/,/)3*
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V!"

S  de paret VISIONper a projector de curta distància

 €

V!"

A  VISION20W autoamplificats



V!"

C de connexionspassivaVISION(VGA,USB,AUDIO Y RCAX 3)

 €

V!"

C 10Mper a connexióentre VIS3i els diferents equips



V!"

C 5M VISIONper a connexióentre VIS3i els diferents equips



V!"

M  per a connexióHDMI sensecable

 €

!"=(*.%+>"()3/0+'3(&
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70/&"*/)*/"9:;

#$%

D interactiu. 65" / Altaveusintegrats / SW Actve Inspire

#$%

T interactiva. 46"/32 tocs simultanis/Altaveusinteractius/Full HD/SW específic

 €
 €

Els productes destacats són els que conformen la solució Aula Digital de BEEP. La resta de productes també estan disponibles per adaptar-se a les seves necessitats particulars.

4+"*/1+"5$3(2+"BEEP""6
 MANACOR .
C/ Ses Parres, 25 - 07500 Manacor - Telf. 971846495
bmanacor@beep.es - www.beepmanacor.com

Més informació a www.beep.es/empresas
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