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Monitory interaktywne

• Avtek – najpopularniejsza marka monitorów w Polsce
• Modele budżetowe oraz modele premium

• Najnowsze technologie i rozwiązania
• Dodatkowe akcesoria i funkcjonalne oprogramowanie





Projektory

Każdy segment Segment popularny Laser & LED Każdy segment

• Biznes i edukacja

• miniProjektory Qumi

• Projektory laserowe

Technologie projekcji DLP i 3LCD

• Biznes i edukacja

• Segment konsumencki:

Kino domowe | przenośne

• Ekologiczne źródło światła 
Laser & LED o żywotności 
20 000 godzin (gwarancja 5 
lat do 10 000 godzin)

• Biznes i edukacja

• Projektory laserowe

• Łączność 
bezprzewodowa



Ekrany projekcyjne

Budżetowe, kino domowe, premium

• Ekrany przenośne / ręczne / elektryczne / eventowe

• Do dowolnej instalacji 

• Szeroki zakres rozmiarów, formatów i materiałów

• Możliwość indywidualnych zmian



Digital Signage

Monitory, systemy DS, odtwarzacze

• Szeroki wybór rozmiarów monitorów: od 32 do 98 cali

• Nowoczesne rozwiązania bezramkowe do ścian wideo, o wysokiej jasności, OLED

• Proste w integracji oraz obsłudze odtwarzaczy

• Dwustronny plakat multimedialny



• Niespotykane podejście do wyświetlania 
informacji, reklamy i ogłoszeń

• Dwa podwieszane ekrany zamknięte w 
niewielkiej obudowie

• Matryce LG – Full HD, 700 nitów, 24/7

• Wyświetlanie tej samej lub niezależnej treści 
po obu stronach

Indeks Model SRP netto

1TV161 DS Dual 43” 4999 zł 

1TV179 DS Dual 55” 7399 zł 

Dwustronny plakat multimedialny

Avtek DS Dual



Ekrany LED

Ściany LED, gotowe rozwiązania

• Klasyczne ściany LED budowane z paneli oraz gotowe rozwiązania

• Żywotność pojedynczej diody sięgająca 100 000 godzin

• Wysoka jasność i świetny kontrast dają zupełnie nową jakość 
wyświetlanego obrazu

• Jakość potwierdzona certyfikatami CE na rozwiązanie, nie na 
pojedyncze elementy

Zapraszamy do showroomu LED we Wrocławiu!



Niestandardowy format i estetyczna aluminiowa obudowa sprawia, że UTV-P 
wyróżnia się na tle tradycyjnych rozwiązań do odtwarzania treści 

reklamowych oraz informacyjnych.

• Wymiary 199x62x35 cm, praca zarówno w poziomie jak i w pionie

• Wysoka jasność 1200 cd/m2 i kontrast 3000:1

• Gotowe rozwiązanie – minimum konfiguracji

UTV-P - multimedialny roll-up

gotowe rozwiązanie LED



Wideokonferencje

Chmura i akcesoria / wideoterminale

• Szeroki wybór pozwalający dobrać sprzęt pod potrzeby użytkownika lub 
uwarunkowania sali konferencyjnej

• W ofercie zarówno terminale do wideokonferencji jak i zestawy USB do 
aplikacji typu Skype, Teams, Vidyo, Zoom, Google Hangouts

• Uniwersalna aplikacja do wideokonferencji – Vidyo – idealnie 
uzupełniająca się ze sprzętem AVer

sprawdź:

https://blog.vidis.pl/biznes-i-systemy-do-wideokonferencji-czesc-pierwsza/


Kamery PTZ

Profesjonalne kamery do nagrywania, streamingu i wideokonferencji

• Szeroki wybór modeli z podziałem na sposób transmisji obrazu, 
optykę i rozdzielczość

• Wysokiej klasy podzespoły – optyka, matryca

• Systemy z auto trackingiem osoby prowadzącej lub grupy osób

• Konkurencyjny stosunek ceny do jakości

sprawdź:

https://blog.vidis.pl/lumens-vc-b30u-szybki-unboxing-nowej-kamery-ptz-z-usb-3-0-i-hdmi/


Systemy sterowania

Idealne uzupełnienie systemu AV

• Intuicyjne i proste w integracji systemy sterowania

• Jednostki sterujące

• Klawiatury sterujące, w tym z ekranem e-ink

• Ekrany dotykowe 4, 7 i 10 cali

• Rozwiązania audio do mniejszych sal

sprawdź:

https://blog.vidis.pl/jeden-by-wszystkimi-rzadzic-czyli-neets-w-sali-konferencyjnej/


Systemy rezerwacji sal

Rezerwacja na miejscu i wyświetlanie statusu

• Proste w integracji i zarządzaniu

• Panele LCD (10”) oraz e-ink (6” / 13”)

• Kompatybilne z kalendarzami Google / Exchange / Office365

• Eliminuje problemy związane z rezerwacjami sal konferencyjnych

• Dodatkowe usługi, np. zamawianie kateringu, zgłaszanie awarii sprzętu

sprawdź:

https://blog.vidis.pl/?s=joan


Systemy prezentacji bezprzewodowej

Przesyłanie obrazu i audio bez kabli

• Szybkie podłączenie dowolnego urządzenia: laptopa czy 
mobilnego bez względu na system operacyjny

• Możliwość wyświetlania nawet czterech obrazów jednocześnie

• Łatwe w obsłudze moduły USB - podłączane do laptopa 
z systemem Windows lub Mac

• Współpraca i wymiana plików pomiędzy nawet 64 użytkownikami

• VIA Kramer z opcją rozbudowania o system sterowania

sprawdź:

https://blog.vidis.pl/launcherplus-szybki-unboxing-i-krotkie-testy/


Transmisja i zarządzanie sygnałem

Przesyłanie obrazu na większą odległość oraz sterowanie 

• Transmisja wideo oraz audio po skrętce na odległość nawet do 
100 m lub po światłowodzie na odległość nawet kilku kilometrów

• Matryce i switchery wideo – profesjonalne przełączanie sygnału 
z wybranych źródeł na określone odbiorniki

• Skalery i konwertery formatów

• AV po sieci (AV over IP)

• Szeroki wybór przyłączy



Systemy Audio

Nagłośnienie oraz zaawansowane systemy audio

• Pełne wyposażenie każdej sali konferencyjnej czy auli

• Mikrofony, wzmacniacze, miksery, matryce, głośniki

• Proste i skuteczne systemy przewodowe i bezprzewodowe

• Systemy wygłuszania, wspomagania słyszenia, pętle indukcyjne 

• Profesjonalne systemy maskowania dźwięku



Profesjonalne systemy montażowe i instalacyjne

Pełna oferta akcesoriów do montażu

• Uchwyty ścienne/sufitowe/podłogowe

• Statywy mobilne i niemobilne

• Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

• Złącza - najwyższej jakości, również metalowe

• Przyłącza: stołowe, naścienne, z możliwością indywidualnej konfiguracji

• Szafy rack wraz z akcesoriami



projekty
pełne wsparcie na każdym etapie



PROJEKT



WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE ORAZ SERWIS

POMOC PRZY WDROŻENIU I URUCHOMIENIU

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

WSPARCIE MERYTORYCZNE I MARKETINGOWE

DOBÓR URZĄDZEŃ Z OFERTY

IDENTYFIKACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKA
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Przykładowy projekt

Duża sala konferencyjna / aula



POTRZEBY

Dwa ekrany + jeden mniejszy, podglądowy

Do podłączenia laptopy po HDMI

Jakieś nagłośnienie

Proste sterowanie

IDENTYFIKACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKA



• Projektory instalacyjne

• Ekrany elektryczne

• System sterowania

• Dystrybucja sygnału i przyłącza

• Dodatkowy monitor

• Wzmacniacz i głośniki 

• Matryca audio

DOBÓR URZĄDZEŃ Z OFERTY

WSPARCIE MERYTORYCZNE I MARKETINGOWE



Dział projektowy
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI



+ opisy funkcjonalne
+ specyfikacje techniczne i SIWZ
+ wrysowywanie urządzeń w istniejące 
rzuty pomieszczeń/budynków
+ wykazy tras kablowych

Dział projektowy
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI



Dział projektowy
POMOC PRZY WDROŻENIU I URUCHOMIENIU

Pomoc w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu 

Szkolenia  i pomoc techniczna

Pomoc w instalacji



Serwis w Polsce dla wszystkich marek

Pomoc w modyfikacjach

Szkolenia

Dział projektowy
WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE I SERWIS



WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE ORAZ SERWIS

POMOC PRZY WDROŻENIU I URUCHOMIENIU

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

WSPARCIE MERYTORYCZNE I MARKETINGOWE

DOBÓR URZĄDZEŃ Z OFERTY

IDENTYFIKACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKA

P
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Dział Handlowy

Dział Projektowy
i Product Managerowie

Dział Techniczno-
instalacyjny



koniec


