
V loňském roce došlo díky výzvám v rámci OP VK k rozšíření mobilních dotykových zařízení do mnoha základních a středních škol. 

V návaznosti na tyto aktivity jsme pro vás připravili zvýhodněnou nabídku tabletů nejen pro další pedagogy, ale i pro vaše žáky a 

studenty. 

Nabízí se vám možnost zapojit tímto nové kolegy do moderních výukových metod (včetně přístupu k široké škále hotových 

výukových materiálů a aplikaci na našich uložištích) nebo vytvořit moderní tabletové učebny. Nespornou výhodou těchto zařízení je 

jejich mobilita a tím možnost používat je jiným způsobem než běžné počítače v počítačových učebnách (např. pro aktuálně 

podporované experimentální formy výuky včetně možných měření venku mimo učebny). 

Na základě našich zkušeností z předchozích projektů vám nabízíme rovněž možnost proškolení uživatelů i správců těchto zařízení. 

Jako další nadstavbu nabízíme technické prostředky pro zabezpečené skladování, nabíjení, reiinstalaci a údržbu pořízených tabletů. 

Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy, týkající se této problematiky.

1) S možností bezplatného upgrade na verze  8.1 PRO nebo 
2) Doporučujeme rozšíření o prodlouženou záruku na 36 měsíců (za doplatek cca 620 Kč).

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Windows® Windows® 10 PRO (POZOR - pouze edice PROFESSIONAL umožňují připojení PC k doménové síti).

TABLET 2v1 za zvýhodněnou cenu

Acer Iconia Switch 10 - 32GB SSD
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 Originální Windows® 8 PRO OS EDU
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10,1“ 
1) (32bit)

Intel Atom Quad Core Z3735F

2GB DDR3 / 32GB SSD

802.11bgn – Bluetooth 4.0

2Mpx FHD (front) web kamera

2dvoučlánkové baterie (3000 mAh – 8 hodin)

MicroUSB, microHDMI, micro SD card reader

Docking station s klávesnicí

áruka 12 měsíců

WXGA Multi-Touch IPS LED LCD (1280x800)

2)

již za 7 775,- Kč
včetně DPH

Acer Aspire Switch 10 - 64GB SSD
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 Originální Windows® 8 PRO OS EDU
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10,1“ 
1) (32bit)

Intel Atom Quad Core Z3735F

2GB DDR3 / 64GB SSD

802.11bgn – Bluetooth 4.0

2Mpx FHD (front) web kamera

2dvoučlánkové baterie (3000 mAh – 8 hodin)

MicroUSB, microHDMI, micro SD card reader

Docking station s klávesnicí

áruka 12 měsíců

WXGA Multi-Touch IPS LED LCD (1280x800)

2)

již za 8 070,- Kč
včetně DPH

T-E-V Pardubice, s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

tel./fax: +420 466 330 007 • tel.: +420 777 236 699, +420 603 845 841 • e-mail: obchod@tev.cz

• Chcete pedagogy vybavit zařízením à la výzva 51

• Chcete zřídit tabletovou učebnu pro vaše žáky

• Potřebujete zařízení spojující tablet a notebook ?
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