




Este novo catálogo, 
complementado com os outros 
catálogos Areal Editores, vai 
permitir aceder a equipamentos 
interativos e materiais didáticos 
atrativos e  de reconhecida 
excelência e qualidade 
pedagógica.
Proporcionamos, ainda, o 
acompanhamento e 
aconselhamento através  
de uma experiente equipa de 
profissionais, que acreditamos 
poder ser uma mais ‑valia para 
todos os nossos clientes.

Bem ‑vindo ao
novo catálogo

cAtálogo
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1.1. Quadros interativos Hitachi
1.2.  Projetores de vídeo interativos e de ultracurta distância
1.3. Sistemas interativos
1.4. Mesa e ecrãs interativos

 Como escolher:
 · Escolha a sua solução interativa;
 ·  Escolha o projetor de vídeo que se adequa à solução escolhida;

  Para uma solução completa considere as seguintes opções:
 · Software didático escola virtual – pág. 30;
 · PC/portátil – pág. 54;
 · Quadro branco – pág. 94;
 · Instalação;
 · Assistência técnica – pág. 23.

Soluções
Interativas
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1.1.  Quadros Interativos Hitachi

área ativa 83’’
Formato 16:10

Principais funcionalidades
·  Trabalho de grupo interativo – é possível a utilização do 
quadro por vários utilizadores em simultâneo

·  Táctil – utilize um dedo, ou qualquer objeto para usar o 
quadro interativo

·  Formato nativo 16:10 – maior comprimento e menor 
altura do que os quadros de formato 4:3

·  Introdução multitoque – utilize o quadro usando as duas 
mãos (percorrer/ ampliar/ reduzir)

·  Superfície sem eletrónica
·  O revestimento especial da superfície minimiza o reflexo 
do projetor

·  16 botões de função, 14 dos quais são personalizáveis 
para facilidade de utilização

Acessórios:

Apontador FX – TRIO 
(caixa com 2 unidades).
Cód. 15364

Caneta eletrónica para FX – TRIO
(opcional)
Cód. 15967

FX – 83
Inclui dois apontadores.  
Cód. 15737

Hiatchi StarBoard FX ‑83

A melhor aliança entre fiabilidade e tecnologia multitoque
o segredo do quadro interativo FX ‑83 é a superfície multitoque.
Utilize o dedo, ou um apontador para fazer anotações no quadro interativo 
e navegar com facilidade através de aplicações informáticas, websites e 
conteúdos multimédia. o quadro pode ser utilizado por vários utilizadores 
a realizar a mesma tarefa em simultâneo. Além disso, a superfície rígida 
sem eletrónica do FX ‑83 torna ‑o mais robusto e fácil de utilizar.

área ativa 77’’
Formato 4:3
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Digitalizador substituível

Superfície ativa  
sem eletrónica

Apontadores  
para FX –83

FX – TRIO – 77"
Inclui dois apontadores.
Cód. 78992
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Toque e controlo
todas as operações no quadro podem 
ser efetuadas com um dedo, um aponta‑
dor ou uma caneta eletrónica, depen‑
dendo da sua preferência.

Superfície sem eletrónica  
com revestimento antirreflexo
A superfície sem eletrónica é resistente a 
danos e minimiza o reflexo do projetor, 
protegendo os olhos.

Multi utilizadores
É possível a utilização do quadro por vários 
utilizadores em simultâneo.

Funcionalidades multitoque
Utilize o quadro recorrendo a movimentos 
da mão para ampliar ou percorrer as pági‑
nas e imagens. totalmente compatível com 
aplicações Windows 7 multitoque.

ESPECIFICAÇÕES

Métodos de introdução Dimensões (mm) Computadores

Sistema de sensores de imagem por IR.
Infravermelhos: Caneta eletrónica (opcional)

83" – 1950 (L) * 1190 (A) * 35 (P)

77" – 1765 (L) * 1408 (A) * 69 (P)

(não inclui as medidas do suporte da caneta)

CPU: Pentium 4 1.8 GHz;  
RAM: 1 GB;
HDD 300 MB de espaço livre;  
(600 MB adicionais requeridos  
para suporte do software  
de reconhecimento de caligrafia);  
Internet Explorer 6 ou posterior;  
Microsoft Office;  
Adobe Reader;  
Adobe Flash Player 10  
(para usar animações Flash);  
Microsoft DirectX 9.0c  
ou posterior;  
Windows Media Encoder 9.0

Interface para o computador Peso

USB 1.1 compatível com USB2.0  
Comprimento do cabo: 4,7 m

83" – Aprox. 21 kg

77" – Aprox. 28 kg

Material do quadro/superfície Dimensões da embalagem (mm)

Contraplacado (núcleo), resina curada (superfície)
83" – 2070 (L) * 1310 (A) * 120 (P) 

77" – 1895 (L) * 1555 (A) * 123 (P)

Especificação para funcionamento Peso da embalagem

+5 º a +35 º Celsius, 20% a 80% humidade sem 
condensação

83" – Aprox. 32 kg

77" – Aprox. 39 kg

Especificação para armazenagem Certificados Sistema Operativo

+10 º a +45 º Celsius, 20% a 80% humidade sem 
condensação VCCI ClassB, FCC ClassB, CE, ROHS

Microsoft: Windows 7 (32/64 bits);  
Windows Vista (32 bits); Windows XP  
(versões Windows para Server e Tablet  
não são suportadas)
Mac; Linux

Consumo de energia Requisitos do sistema

5V, 500 mA com base no StarBoard Software 9.3

O software StarBoard é fornecido  
de série com o quadro
·  Suporte para diferentes sistemas  

operativos (Windows, MAc e linux)
·   Interface amigável e barra de  

ferramentas personalizável
·  Variedade de tintas digitais
·  Reconhecimento de caligrafia
·  Importação de ficheiros Microsoft office
·  Exportação de notas para vários 

formatos de ficheiro
·  Inclui modo de conferência multilocais 

via tcP/IP

·  Software permanentemente  
atualizável on ‑line

·  Integração de motor de busca  
– google®, google® images, Wikipedia

·  conjunto de caixas de ferramentas  
temáticas de “geografia”, “línguas”,  
“matemática” e “ciências”

 Nota: recursos baseados na versão 9.3



Visão desimpedida
·  Como a imagem é projetada muito próximo da superfí‑
cie de projeção, o utilizador não corre o risco de olhar 
diretamente para o foco do projetor.

Sombra reduzida
·  Com os projetores de ultracurta distância a imagem  
é projetada de tão perto que pode aproximar ‑se mais 
da imagem, sem projetar sombra.

Imagens mais coloridas e brilhantes
·  Até 3100 lumens (CLO – Colour Light Output): imagens que 
realmente se destacam e com elevado nível de clareza.

Soberba qualidade de imagem
·  A tecnologia 3LCD produz imagens de elevada quali‑
dade com cores vivas e naturais e pretos profundos.  
A entrada HDMI permite reproduzir conteúdos de alta 
definição com a máxima clareza.

Projetor de ultra 
curta distância

1.2.  Projetores de vídeo  
interativos e de ultracurta distância

Projetores EPSON
EB – 485wi / EB – 475wi / EB – 485w / EB – 475w / EB – 480 / EB – 470

A última gama de projetores de ultra curta distância da Epson transforma  
qualquer sala de aula num espaço mais estimulante para a aprendizagem.  
São muito fáceis de instalar, de configurar e de usar. Escolha entre seis modelos, 
incluindo dois modelos interativos.
A nova série usa a aclamada tecnologia 3lcD, para apresentar imagens  
brilhantes, coloridas e com mais detalhe em qualquer condição de iluminação. 
Este nível excecional de precisão faz com que a informação ganhe vida.
Instale o projetor na parede, no teto ou numa mesa e transforme qualquer 
superfície numa superfície interativa que se torna parte da sua aula.

Fácil de instalar, de configurar e de usar

Pequenos espaços, grande impacto
os projetores Epson de ultracurta  
distância são concebidos para serem 
montados a poucos centímetros  
da superfície de projeção. 
Isso faz com que a instalação seja  
simples e arrumada e reduz o efeito  
de sombra.

coluna  
de som  
de 16W

Quick ‑start 
/instant ‑off

Duração da lâmpada 
até 4000 h
Duração do filtro 
até 5000 h

6



 Novas canetas interativas
·  As novas canetas  

interativas são menores, 
mais leves e mais fáceis  
de manusear por mãos 
pequenas. 

Elevada velocidade  
de resposta
Sem atraso entre  
o movimento da caneta  
e a anotação interativa  
no ecrã.

Transforme qualquer superfície plana numa superfície interativa
Para aulas inspiradoras e cativantes  ‑ transforme qualquer superfície plana 
numa superfície interativa com estes projetores surpreendentes. 
Envolva verdadeiramente os seus alunos.

Possibilidade de instalação  
em várias superfícies
os projetores podem ser  
instalados na parede,  
no teto ou no tampo  
de uma mesa.

Use o controlo remoto  
para controlar funções  
interativas:
·  Predefina canetas;
·  Navegação na página.

Dois utilizadores
·  Permite que dois utilizadores  
interajam ao mesmo tempo.

Calibração automática
·  Estes projetores são simples de 
usar com a calibração 
automática.
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1.  Ajuste horizontal;
2.  Rotação horizontal;
3.  Inclinação vertical;
4.  Deslocação horizontal;
5.  Ajuste da distância (avançar/recuar);
6.  Ajuste vertical.

ESPECIFICAÇÕES

Interativo Não Interativo

Modelo EB – 485 wi EB – 475 wi EB – 485 w EB – 475 w EB – 480 EB – 470

Código 15385 15386 15387 15388 15391 15393

Luminosidade 3100 2600 3100 2600 3000 2600

Resolução WXGA WXGA WXGA WXGA XGA XGA

Interatividade Sim Sim Não Não Não Não

Auto calibração Sim Sim Não Não Não Não

Conectividade facilitada:
É fácil gerir todos os projetores  
a partir de um único Pc com  
o mais recente software “EasyMP 
Monitor & control” da Epson:  
monitorize todos os projetores;  
configure alertas; configure a hora 
de ligar e/ou desligar. 

Fácil de instalar
 o novo suporte (opcional) tem  
6 eixos de ajuste, para permitir 
uma instalação rápida e com 
imagem perfeita.

Lâmpada com nova tecnologia 
·  Até 4000 horas. Brilho mais elevado 
e tempo de vida da lâmpada  
superior com menor consumo  
de energia.

Filtros mais eficientes
·  Até 5000 horas. O novo filtro  
eletroestático é mais eficiente.

Mais ecológico
·  A combinação do menor consumo, 
a duração superior das lâmpadas  
e dos filtros e o design mais  
compacto (embalagem igualmente 
mais compacta) reduzem o impacto 
ambiental.

Características  
novas e melhoradas:
·  Custo de manutenção reduzido 
face a modelos anteriores.

·  Contraste 3000:1;
·  Luminosidade até 3100 lumens CLO;
·  Novo Keystone de correção 

horizontal;
·   Inclui Epson 3 ‑in ‑1 USB display;
·  Menor consumo da lâmpada 190 W;
·  Interatividade melhorada;
·  Nova coluna de som, agora com 16 W. 

Lâmpada
·  Até 4000 horas; filtro  

até 5000 horas.

Conetividade
·  Wireless opcional

Mais compacto
·  Mais leve (5,4 kg) e 30% mais  

compacto (106 mm mais pequeno)

Som excelente: coluna de 16 W.

Ótimo valor e desempenho 
Esta nova gama de projetores 
combina tecnologia de ponta com 
baixos custos de manutenção.
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Projetores EPSON
EB – 420 / EB – 425w / EB – 430 / EB – 435w

Módulo interativo
Permite tornar esta gama de projetores 
EB 420/430 em projetores interativos.
(opcional)
Cód. 15411

Imagem de elevada qualidade
·  A tecnologia 3LCD garante a reprodução de cores  

precisa e assegura imagens nítidas, mesmo à luz  
do dia.

Funcionalidades interativas (opcional)
·  Os utilizadores podem interagir diretamente  

na superfície, com a Easy Interative Pen fornecida  
com o módulo interativo.

·  Compatível com vários sistemas operativos.

Integração de som na sala de aula
·  Estes projetores vêm equipados com uma potente 

coluna de som, que pode amplificar o conteúdo 
sonoro ou a voz do orador.

Apresentações plug and play
·  O sistema USB 2 ‑em ‑1 é a forma mais fácil de fazer  

apresentações a partir de um computador: basta ligar 
um cabo USB ao projetor.

Funcionalidades de segurança
·  Mantenha o seu projetor seguro: defina uma  

palavra ‑passe, desative o painel de controlo e aceda 
às funções principais apenas através do controlo 
remoto. Equipado com sistema de segurança 
Kensington.

Funções de arranque rápido/desligar instantâneo
·  A gama de projetores de curto alcance da Epson  

é extremamente rápida, necessitando apenas  
de alguns segundos para começar a projetar.  
A funcionalidade desligar instantâneo desliga  
o projetor imediatamente após ter terminado  
a apresentação. Não é preciso esperar pelo  
aquecimento nem pelo arrefecimento do projetor.

Económico
·  As escolas podem fazer poupanças significativas  

graças ao baixo custo total de propriedade.  
A lâmpada E ‑TORL produz mais luz com menos  
energia e dura até 6.000 horas no modo eco.  
O filtro também dispõe de uma longa vida útil  
de até 5.000 horas.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo EB – 420 EB – 425 w EB – 430 EB – 435 w

Código 15403 15404 15405 15408

Luminosidade 2500 2500 3000 3000

Resolução XGA WXGA WXGA WXGA

Formato nativo 4:3 16.10 4:3 16.10

Duração lâmpada: normal / eco 5000/6000 5000/6000 4000/6000 4000/6000

Rácio contraste 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1

Correção Keystone manual vertical  
e horizontal

 
+ ‑
 
15º

manual vertical  
e horizontal

 
+ ‑
 
15º

manual vertical  
e horizontal

 
+ ‑
 
15º

manual vertical  
e horizontal

 
+ ‑
 
15º

Tamanho do ecrã 37" – 108" 40" – 116" 37" – 108" 40" – 116"

Coluna de som 1 * 16 w 1 * 16 w 1 * 16 w 1 * 16 w

Desligar instantâneo sim sim sim sim

Entrada digital 1 * HDMI 1 * HDMI 1 * HDMI 1 * HDMI

Módulo interativo opcional sim sim sim sim

Módulo wireless opcional sim sim sim sim

Dimensões (LxPxA) 345 * 277 * 155 mm 345 * 277 * 155 mm 345 * 277 * 155 mm 345 * 277 * 155 mm

Peso 3,8 kg 3,8 kg 3,9 kg 3,9 kg
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Projetor interativo  
Hitachi Starboard

iPJ – AW250NM
com o projetor de vídeo  
interativo iPJ ‑AW250NM, é possível 
transformar uma parede da sala  
de aula num auxiliar de ensino, 
melhorando o envolvimento e a 
experiência de aprendizagem.

Suporte para quadros,  
sistemas e projetores  
de vídeo interativos
AELIFT
Sistema manual que permite  
mover o conjunto  
«Quadro Interativo  
e Projetor» sem esforço  
para o utilizador.

AELIFT
Cód. 12461

AELIFT base de rodas  
(opcional)
Cód. 13408

Super ultra 
curta distância

50 cm

Ultra curta 
distância

63 cm

curta 
distância
92,7 cm

Projeção 
normal
240 cm

Ecrã 80"
(203 cm)

caneta interativa

Projetor iPJ – AW250NM
Cód. 15413

Uma nova solução  
de interatividade
·  A interatividade é um recurso 

valioso numa sala de aula.
·  O novo IPJ ‑AW250NM é uma  

solução inovadora que  
proporciona interatividade  
a qualquer superfície ou quadro 
branco existente na sala de aula.

·  A projeção de ultra curtadistância  
e o seu design compacto permitem 
a sua instalação em qualquer 
superfície e é luminoso o suficiente 
para proporcionar imagens  
de cores vivas e nítidas mesmo  
à luz do dia.

·  O Starboard software, permite  
aos utilizadores anotar e interagir 
com a projeção (descrição na 
página seguinte).

Projeção de ultra 
curta distância 
interativa

10



1.3. Sistemas interativos

Sistema interativo HITACHI Link EZ

transforme um quadro branco num quadro interativo. Fácil de usar e de configurar. Aplique o sistema interativo link EZ 
num quadro branco, ligue ‑o a um computador, ligue o computador a um projetor e está pronto.

Fácil de instalar
·  O Sistema interativo Link EZ pode ser aplicado num  

quadro branco em minutos, permitindo transformar um 
quadro branco estático numa superfície interativa.

Área ativa flexível
·  A área ativa é ajustável, de 45” para espaços e quadros 

pequenos a 90” para espaços grandes e projeções de 
grande impacto.

·  Permite adaptar a área interativa a diferentes formatos 
conforme a projeção (16:10, 16:9, 4:3).

Tecnologia na ponta do dedo
·  Use o dedo, apontador ou caneta eletrónica (opcional), 

para explorar atividades, páginas na internet ou conteú‑
dos multimédia.

Funcionalidades multitoque
·  Use o dedo para anotar, o punho para efetuar scroll  

e dois dedos para apagar ou efetuar zoom.

Hitachi 
Link EZ  
sistema 

interativo

área ativa

cabo 
USBdigitalizador

Hitachi Link EZ
Cód. 13973

barras
laterais

 O Starboard software é fornecido  
de série com o sistema interativo

· Suporta diferentes sistemas operativos
·  Barra de ferramentas flutuante  

e personalizável
· Variedade de tintas digitais
· Reconhecimento de caligrafia
·  Acesso direto à pesquisa  

de imagens  
do google

·  Importação  
de ficheiros do 
Microsoft office.

·  Inclui modo  
de conferência.
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Hitachi LINK EZ2 
É um dispositivo interativo portátil  
ou de fixação a qualquer superfície 
plana que permite tornar uma superfí‑
cie projetada numa superfície táctil ou 
sensível às canetas EZpen (que  
dispensam pilhas ou baterias).

Poupe dinheiro, espaço e tempo!
Converta o seu quadro branco  
ou projeção num espaço interativo.

LINK EZ2

Revolucionário 

dispositivo

interativo

Barras 
ajustáveis
(Permite definir 
a superfície 
interativa  
115 a 230 cm)

LinkEZ2  
com cabo USB  
1 m 
5 m

12
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Tecnologia Sistema de sensor de imagem por IR

Interface com PC USB 1.1, 2.0 (comprimento standard 6 m)

Dimensão da área ativa
(16:10) 60" – 72", 82" – 90"

(4:3) 60" – 77", 87" – 90"

Resolução coordenada Aprox. 0.05 mm

Velocidade Aprox. 66 points/sec

Digitalizador 510 * 75,5 * 41 mm

Barras 826 – 1480 * 24 * 21 mm

Peso Aprox. 1,5 Kg

Garantia 3 anos

Características:

·  Fácil de instalar: transforma qualquer parede lisa 
numa superfície interativa;

·  Permite a fixação em qualquer superfície: quadros  
brancos, vidros, etc.;

·  Permite interagir com os dedos ou qualquer outro 
objeto;

·  Permite também interagir apenas com as canetas 
EZpen

·  As canetas EZpen não necessitam de pilhas  
ou baterias;

·  Permite ajustar a área interativa entre 60” e 90”  
(150 a 230 cm);

·  Permite adotar diferentes formatos (16:10, 16:9, 4:3);
·  Permite trabalho de grupo: até 3 utilizadores ao 

mesmo tempo;
·  Permite o reconhecimento de gestos multitoque;
·  Modo de conferência de dados digitais;
·  Biblioteca de cliparts e animações flash;
·  Integração com o Google imagens;
·  Reconhecimento de escrita e conversão da caligrafia 

em texto;
·  Inclui o STARBOARD software versão 9.4 (ou superior);
·  Inclui todas as futuras atualizações.

área ativa  
60" – 77’’, 87" – 90" (4:3)

60" – 72’’, 82" – 90" (16:10)

Digitalizador  
(magnético ou aparafusável, também é fornecida fita de dupla face)

Barras 
laterais

ESPECIFICAÇÕES
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1
2

3
4

5
6

. CANETA SEM PILHAS;  

.  CONJUNTO DE 5 BICOS 

ADICIONAIS PARA A CANETA; 

.  4 PLACAS DE FIXAÇÃO  

A SUPERFÍCIES PLANAS; 

.  CABO DE LIGAÇÃO USB  

COM 5M; 

.  PRÁTICO ESTOJO DE 

TRANSPORTE/ARRUMAÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES

uB
oa

rd

Área de trabalho efetiva Até 120" (diagonal)

Tecnologia IR + ultrassom (tecnologia patenteada PenAndFree´s VPOT)

Botões de acesso rápido 5 botões

Dimensões 28 * 220 * 16 mm

Consumo Com fios: USB 5 V / 100 mA

Ca
ne

ta
 d

ig
ita

l Bateria Recarregável

Botões 2 botões: clique esquerdo, apagar

Tempo de carga de bateria 1h

Duração da bateria 20h

Dimensões (altura * diâmetro) 130 * 15 mm

Re
qu

isi
to

s CPU Intel Pentium ou superior

Interface USB 2.0 ou USB 1.1

Sistema operativo Windows XP, Vista, 7, Mac OS

RAM 512 MB ou mais

Software incluído: PenONPC, Ink Note, ACE Board
Modelos sem fios: Tecnologia bluetooth com emparelhamento automático; alimentação por bateria  
de lítio recarregável; suporta a comunicação por cabo ou wireless.

1. ligar, desligar
2. gravar
3. Imprimir
4. Internet
5. Apagar tudo
6. calibrar
7. Indicador de corrente
8. clique do lado esquerdo
9. Apagar
10. Apontador laser

8
9

10

7

Plug and play
Instala ‑se no computador  
automaticamente em poucos segundos 
e sem necessidade de instalar software.

Plug and play
·  Excelente qualidade de escrita
·  Suave na escrita e no toque
·  Elevada usabilidade
·  Até 120” de área útil
·  Design elegante e fino
·  Elevada portabilidade
·  Inclui software interativo  

de qualidade
·  Botões de acesso fácil
·  Caneta recarregável
·  Gravação e reprodução  

de conteúdos.

uBoard 
Díspositivo interativo móvel
Cód. 13430

uBoard bluetooth 
Sem fios
Cód. 15174

Sistema interativo uBoard®

Sistema interativo móvel de última geração.
Basta projetar para uma superfície plana e o uBoard® torna a superfície interativa. 
Um sistema completo e único de elevada qualidade, estabilidade e durabilidade, 
a um preço conveniente.

14



1.4. Mesa e ecrãs interativos

CleverLCD Touch Fusion
Facilmente adaptável às salas de aula, seja como uma mesa ou ecrã interativo. 
com Pc incorporado, basta ligar e usar. A tecnologia Dual touch torna ‑o ideal 
para que as crianças interajam entre si, seja através de brincadeiras ou de 
aprendizagem colaborativa.

Carcterísticas
·  Ecrã LCD interativo multifunções, com PC e suporte móvel integrado.
·  Disponível em dois tamanhos 42” e 55”.
·  Função de mesa interativa, com duplo input para trabalho colaborativo.
·  Função de cavalete interativo para a integração de pessoas com mobilidade reduzida.
·  Função de quadro interativo com input único ou duplo, para ensino clássico.
·  Suporte móvel e flexível, ideal para partilhar entre salas de aula ou outros espaços.
·  Ecrã LCD de alta definição e alto contraste.
·  Vidro de segurança temperado e antirreflexo.
·  Software Lynx para quadros interativos incluído.

Software Lynx

.  completo e transversal software para 
quadros interativos;

·  Simples de usar, com menus 
intuitivos;

·  Recheado de ferramentas, recursos e 
mini aplicações;

·  Podem ser integrados recursos em 
Flash e vídeo;

·   Equipado com a versão lynx lite, para 
utilizadores “não educação”;

·  licenciamento e upgrades gratuitos.

CleverLCD Touch  
Fusion 42"
Cód. 12552

CleverLCD Touch  
Fusion 55"
Cód. 15414

15
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CleverLCD Touch Dual
Software Lynx incluído 
(ver pág. 13)

CleverLCD Touch Dual PLUS
Software Lynx incluído 
(ver pág. 13)

ECRÃS INTERATIVOS

CleverLCD
os ecrãs lcD interativos são soluções 
que ao longo da vida útil da solução, 
acabam por ser mais económicas e 
eficientes energeticamente do que a 
típica solução vídeo projetor quadro 
interativo. Ao mesmo tempo, a quali‑
dade de imagem é sempre superior 
permitindo economia do espaço e dos 
custos de instalação.

CleverLCD TOUCH

Dual/Dual Plus
Uma gama de ecrãs lcD interativos  
de grande formato e de alta definição, 
protegidos por uma superfície de vidro 
temperado com 4 mm.
confere uma nova dimensão à sala  
de aula ou de reuniões. 
os utilizadores podem ver e interagir 
com o conteúdo do ecrã ao mesmo 
tempo, usando o dedo, a caneta forne‑
cida, ou qualquer outro objeto.

ESPECIFICAÇÕES
Modelo N.º 15415 CleverLCD Touch Dual 32"

Modelo N.º 15416 CleverLCD Touch Dual 42" 

Modelo N.º 15417 CleverLCD Touch Dual 52"

Modelo N.º 15418 CleverLCD Touch Dual 55"

Modelo N.º 15424 CleverLCD Touch Dual 60" 

Modelo N.º 15428 CleverLCD Touch Dual 65"

Modelo N.º 15430 CleverLCD Touch Dual 70" 

Modelo N.º 15434 CleverLCD Touch Dual 82"

Modelo N.º 15435 CleverLCD Touch Dual Plus 42" 

Modelo N.º 15437 CleverLCD Touch Dual Plus 55" 

Modelo N.º 15442 CleverLCD Touch Dual Plus 60" 

Modelo N.º 15443 CleverLCD Touch Dual Plus 65" 

Modelo N.º 15444 CleverLCD Touch Dual Plus 70"

Modelo N.º 15475 CleverLCD Touch Dual Plus 82"

16



Colunas de 15w 
que acoplam  
à parte de baixo 
dos cleverlcD
Cód. 15453

Suporte 1040073
Suporte de parede 
elétrico para  
cleverlcD touch.
cód. 15469

Características
.  Transforma um ecrã plano tátil  

interativo numa mesa de trabalho. 
.  Dupla função de ecrã para  

projeção e mesa para discussão  
e projetos.

.  Fácil mudança de orientação, 
ajuste motorizado e rodas.

Suporte para  
ecrãs interativos

Touch VeriTable
Inovador suporte para a nova  
geração de ecrãs planos táteis  
de grandes dimensões.

Suporte 155601
Suporte de parede 
para cleverlcD de 
32"/42"/52".
cód. 15458

Veritable
Cód.13973

Suporte 1040075
Suporte de parede 
com movimentação 
vertical e horizontal.
cód. 15467

Suporte 1540083
Suporte de parede  
mecânico para cleverlcD  
de 42"/52"/55"/65".
cód. 15461

ACESSÓRIOS

CleverLCD

Suporte 
1040068
Suporte móvel 
com sistema 
de elevação 
elétrico.
cód. 15474

Suporte 1540005
Suporte de parede 
para cleverlcD 
touch Dual Plus 65".
cód. 15460 

Suporte 1550615
Suporte de parede 
para cleverlcD de 
42"/52"/55".
cód. 15459
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2.1. Projetores de vídeo Casio

2.2.  Projetores de vídeo Epson

2.3. Projetores de vídeo Mitsubishi e LG

2.4. Lâmpadas, acessórios e serviços

2.5. Suportes para projetores de vídeo

Considere também:

 · Contratos de assistência técnica – pág. 23;

 ·  Lâmpadas para projetores de vídeo – pág. 23;

 ·  Suportes para projetores – pág. 24;

 · Caixas de ligação – pág. 63;

 · Cabos – pág. 73;

 · Colunas – pág. 60;

 · Telas – pág. 75.

Projetores 
de vídeo

2



19

2.1.  Projetores de vídeo Casio

Experimente a revolução com  
a tecnologia laser lED e lâmpadas 
sem mercúrio.
garantia (Educação): 5 anos  
ou 10 000 horas.
Fonte de luz híbrida “laser led” com 
luminosidade até 4.000 ANSI lúmens. 
Nova tecnologia de lâmpadas amiga  
do ambiente completamente livre  
de mercúrio. tempo de vida útil de 
20.000 horas, brilho e luminosidade 
constante, sem custos adicionais  
e sem manutenção.

ESPECIFICAÇÕES
Série Green Slim Short throw Pro

Modelo XJ A141 A146 A241 A246 A251 A256 ST145 ST155 H1600 H1650 H1700 H1750

Código 15986 15991 15992 15993 15996 15997 15998 15999 16017 16046 16044 16045

Resolução XGA XGA WGA WGA WGA WGA XGA XGA XGA XGA XGA XGA

Formato 4:3 4:3 16:10 16:10 16:10 16:10 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3

ANSI lumens 2500 2500 2500 2500 3000 3000 2500 3000 3500 3500 4000 4000

HD ready – – HD ready HD ready HD ready HD ready – – – – – –

USB / WLAN – USB / WLAN – USB / WLAN – USB / WLAN USB USB – USB – USB 

Série Short Throw
Projeção de curta distância.  
coluna de 10 W.
Dim. : (l/A/P): 420 * 323 * 106 mm. 
Peso: 7,1 Kg.

· Fonte de luz livre de mercúrio
· Zoom ótico até 2* (depende do modelo)
·  Apresentações tridimensionais (óculos opcionais)
· Apresentações sem Pc
· Entrada HDMI para imagens totalmente digitais.
·  Apresentações a partir do telemóvel ou tablet Pc  
via WlAN (necessita de software adicional).

Mobi
Show
app

Controlo de brilho inteligente:  
os novos sensores de brilho inte‑
grados, adaptam  
automaticamente o brilho do 
projetor a diferentes condições  
de luminosidade, otimizando 
assim o consumo de energia.

Quick Start & Stop:  
o projetor fica pronto a utilizar  
em apenas 5 segundos.
Software Presentation Draw:  
para apresentações com  
ponteiro interativo (opcional).
Modulo WLAN:  
permite a ligação wirless  
de vários computadores  
em simultâneo.

Série Green Slim
o projetor mais fino da sua classe.  
coluna de 1 W.
Dim. : (l/A/P): 297 * 43 * 210 mm Peso: 2,3 Kg.

Série Pro
Para uso profissional, ideal para 
instalar no teto.  
coluna de 10 W.
Dim. : (l/A/P): 400 * 323 * 106 mm.  
Peso: 7,1 Kg.



20

2.2.  Projetores de vídeo EPSON

ESPECIFICAÇÕES

Modelo EB – S11 EB – X11 EB – X12 EB – X14 EB – 1680 EB – 1880

Código 15817 14957 15820 15821  15824  15825

Projetor para  
Educação SVGA de 
elevada qualidade 
com tudo o que é 
necessário para criar 
apresentações cati‑
vantes na sala de 
aula. 

Rentabilize o seu 
orçamento com este 
projetor de custo 
acessível, concebido 
para o Ensino, que 
proporciona  
imagens super 
luminosas. 

Repleto de funcionali‑
dades intuitivas, este 
projetor  
é simples de instalar 
e de utilizar,  
permitindo ‑lhe  
concentrar ‑se  
no ensino.

Projetor para  
Educação XGA, de 
elevada qualidade 
com tudo o que é 
necessário para criar 
apresentações cati‑
vantes na sala de 
aula. 

Rentabilize o seu 
orçamento com este 
projetor de custo 
acessível, concebido 
para o Ensino, que 
proporciona  
imagens super 
luminosas. 

Repleto de funcionali‑
dades intuitivas, este 
projetor  
é simples de instalar 
e de utilizar,  
permitindo ‑lhe  
concentrar ‑se  
no ensino.

Projetor profissional 
XGA de baixo custo.

Faça apresentações 
cativantes e de  
elevada qualidade 
com este projetor 
económico e fácil  
de usar, fornecido 
com uma grande 
variedade de  
funcionalidades 
inteligentes. 

Rentabilize o seu 
orçamento com este 
projetor de elevada 
qualidade que  
integra uma vasta 
gama de funções a 
um preço muito 
acessível.

Acessível e super 
luminoso.

Faça apresentações 
empresariais  
cativantes e de  
elevada qualidade 
com este projetor 
XGA fácil de usar, for‑
necido com  
uma variedade  
de funcionalidades 
inteligentes.

Rentabilize o seu 
orçamento com este 
projetor que propor‑
ciona imagens super 
brilhantes. 

Adequado para  
instalação ou para 
ser transportado, 
uma série de funcio‑
nalidades intuitivas 
fazem do EB ‑X14 um 
projetor simples  
de configurar  
e de utilizar.

Projetor luminoso  
e económico.

Este projetor  
compacto oferece 
elevada luminosi‑
dade e um conjunto 
de funções úteis a 
um preço acessível.

Equipado com  
a tecnologia 3LCD 
oferece uma  
imagem XGA intensa 
e de elevada quali‑
dade, graças aos 
valores  
elevados de White  
e Colour Light Output 
de 4000 lumens  
e uma relação de 
contraste de 2.500:1.

Brilhante projetor 
multifuncional.

Ideal para  
aplicações em 
empresas e escolas, 
este projetor  
compacto oferece 
elevado brilho e mui‑
tas funcionalidades a 
um preço acessível. 

Equipado com  
a tecnologia 3LCD, 
oferece uma  
imagem XGA intensa 
e de elevada  
qualidade, graças 
aos valores elevados 
de White e Colour 
Light Output de 4000 
lumens e à conectivi‑
dade HDMI.

Resolução SVGA XGA XGA XGA XGA XGA

Luminosidade 2600 2600 2800 3000 4000 4000

Contraste 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1 2500:1 2500:1

Horas Lamp 5000h 5000h 5000h 5000h 4000h 4000h

Outros USB 3 em 1 USB 3 em 1 USB 3 em 1 USB 3 em 1 USB 3 em 1 USB 3 em 1

transforme a maneira como vê e joga no grande ecrã com  
a tecnologia de projeção Epson 3lcD.
Aprecie imagens mais brilhantes e nítidas e cores naturais  
que se destacam mesmo à luz do dia. Adicione uma nova 
dimensão ao entretenimento com a exclusiva tecnologia 3D 
da Epson, que lhe permite visualizar e desfrutar de imagens 
3D luminosas.
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MG – 850HD EH – TW480 EH – TW3200 EH – TW5900 EH – TW6000/W EH – TW9000/W

15845 15846 15839 15841  15843  15844

Projetor revolucioná‑
rio com estação de 
acoplamento para 
iPod, iPhone  
e iPad
.  Visualização  
luminosa 3LCD  
HD ‑Ready de 720p 
mesmo à luz do dia

.  Correção Keystone 
horizontal manual e 
correção Keystone 
vertical automática

.  2 altifalantes  
integrados de 10 W

.  Design moderno, 
leve e portátil

.  Ligação fácil a con‑
solas de jogos,  
leitores Blu ‑ray, com‑
putadores, entre 
outros

Para os fãs de jogos, 
cinema em casa e 
desporto
.  Experiência no 
grande ecrã 3LCD 
HD ‑Ready de 720p

.  Lente com zoom 
ótico de 1,2 *

.  Correção Keystone 
horizontal manual e 
correção Keystone 
vertical automática

.  4 modos de cor

.  1 altifalante de 2 W 
integrado

.  Design elegante, 
leve e portátil

Projetor Full HD de 
custo acessível
.  Experiência no 
grande ecrã 3LCD 
Full HD de 1080p

.  Lente e zoom  
totalmente 
ajustáveis

.  5 modos de cor

.  2 entradas HDMI

.  Alimentação direta

.  4.000 horas de 
duração da 
lâmpada

Projetor 3D Full HD 
de custo reduzido
.  3 LCD Full HD  
de 1080p com  
tecnologia 3D 
luminosa

.  Lente com zoom 
ótico de 1,6 *

.  Correção Keystone 
horizontal manual e 
correção Keystone 
vertical automática

.  Novos modos de cor 
e otimizador auto‑
mático de cor

.  2 altifalantes de 10 
W integrados

.  Visualização em 
ecrã dividido

Projetores 3D Full HD 
para cinema, jogos e 
desporto
.  3 LCD Full HD  
de 1080p com  
tecnologia 3D 
luminosa

.  Correção Keystone 
horizontal manual e 
correção Keystone 
vertical automática

.  Novos modos de cor 
e otimizador auto‑
mático de cor

.   HD sem fios

.   2 altifalantes de 10 
W integrados

.   1 par de óculos com 
obturador ativo para 
visualização 3D

A derradeira  
experiência  
cinematográfica  
3D HD
.  3 LCD Full HD  
de 1080p com  
tecnologia 3D 
luminosa

.  Zoom ótico  
de 2,1 * e amplo 
alcance da rotação 
da lente

.  4 modos de cor  
em 2D, 2 em 3D

.  HD sem fios

.  Ação fluida com 
interpolação  
de frames e função 
de super ‑resolução

.  Menu de calibração 
ISF

.  2 pares de óculos 
com obturador ativo 
para visualização 3D

720p 720p 1080p 1080p 1080p 1080p

2800 2800 1800 2000 2200 2400

3000:1 3000:1 2500:1 20000:1 40000:1 40000:1

5000h 5000h 4000h 5000h 5000h 5000h

HD ready HD ready HD 1080p HD 1080p / 3D HD 1080p / 3D HD 1080p / 3D



ESPECIFICAÇÕES
Modelo EX320U

Código 15984

Tecnologia DLP

Resolução nativa XGA
1024 * 768

Luminosidade 3000 ANSI ‑Lumens

Contraste 2000:1

Imagem 40” – 300”

Duração lâmpada 
normal / ECO Mode 3500 / 5000 hrs

Compatibilidade 
vídeo

NTSC / NTSC 4.43 /  
PAL (including PAL ‑M, N) / 

SECAM / PAL ‑60;  
Component Video;  

480i/p (525i/p), 576i/p 
(625i/p), 720p (750p), 
1080i/p (1125i/p 60Hz), 
1080i/p (1125i/p 50Hz)

Dimensões 282 * 92 * 229 mm

Peso 2,5 kg

ESPECIFICAÇÕES

Modelo BX286

Código 16165

Tecnologia DLP

Formato 4:3 / 16:9 I / 19:9 II /  
Original / Auto

Resolução nativa XGA
1024 * 768

Luminosidade 2800 ANSI ‑Lumens

Contraste 2000:1

Imagem 78,6”

Duração lâmpada 
normal / ECO Mode 2500 / 4000 hrs

Tipo de lâmpada 230W

HD Ready 1080p / 1080i / 720p / 576p / 
576i / 480p / 480i  

Input / Output
2*RGB in; 1*RGB Audio In; 

RGB Out

Consumo 295W (Normal) / 243W 
(Eco)

Som 5W Mono

Compatibilidade 
vídeo

NTSC ‑M / NTSC4.43 /  
PAL / PAL ‑M /  

PAL ‑N / SECAM

Dimensões 306 * 224 * 99 mm

Peso 3,1 kg

Acessórios Cabo de Alimentação / 
Cabo de 15 pinos D ‑sub /
Manual em CD / Controle 

Remoto / RC Battery

Projetor de curta  
distância Mitsubishi

Projetor XgA portátil de 2800 ANSI ‑lumens 
para aplicações de vídeo e dados,  
até 4000 horas de duração da lâmpada.
Design elegante e ergonómico, equipado 
com a mais recente tecnologia de vídeo 
projetores.

ADEQUADO PARA QUADROS INTERATIVOS.

Projetor de curta distância LG

BX286
Projetor BX2086 de 2800 ANSI ‑lumens 
para aplicações de vídeo e dados, com 
bolsa de transporte. Até 4000 horas de 
duração da lâmpada.

ADEQUADO PARA QUADROS INTERATIVOS.

22

2.3.  Projetores de vídeo Mitsubishi e LG
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Lâmpadas para projetores

Dispomos dos melhores preços para 
lâmpadas, consumíveis e acessórios 
para todas as marcas e modelos de 
projetores. 

Referência para pedido: 
lAMP – seguido da marca e do modelo 
do projetor.

Solicite orçamento através do email  
magicboards@arealeditores.pt

Para mais informações contacte ‑nos através do email: magicboards@arealeditores.pt

Cód. 78503

Cód. 14987

ESPECIFICAÇÕES
Modelo PORTAS E/S

Entradas
2 * D ‑sub 15 pinos, 1 * vídeo composto, 1 * S ‑vídeo, 1 * HDMI, 1 * USB 2.0 tipo A, 1 * USB 2.0 
tipo B, 4 * mini tomada estéreo, 1 * RCA (branco/vermelho)

Saídas
2 * D ‑sub 15 pinos, 1 * vídeo composto, 1 * S ‑Vídeo, 1 * HDMI, 1 * USB 2.0 tipo A, 1 * USB 2.0 
tipo B, 1 * mini tomada estéreo, 1 * RCA (branco/vermelho)

Controlo 1 * RS232C

FUNÇÕES

Interruptor Ligar/desligar, volume Seleção da fonte
Computador,  
Vídeo/S ‑Vídeo/USB, HDMI/LAN

GERAL

Dimensões 285 * 100 * 173,7 mm Peso 1,7 Kg

2.4.  Lâmpadas, acessórios e serviços

Caixa de controlo  
e ligações EPSON ELPCB01 
coloque as funções do seu projetor ao 
alcance de um clique com a caixa de 
controlo e ligações. Basta ligar o seu 
projetor, computador ou leitor de DVD, 
à caixa de controlo e ligações mon‑
tada na parede para desfrutar da 
comodidade de ter os controlos do 
seu projetor facilmente acessíveis.

A caixa de controlo e ligações mantém 
os cabos bem arrumados, melhorando 
o aspeto da sua sala de aula. Integra 
igualmente um amplificador de sinal 
USB para que os cabos USB possam 
ser estendidos até 10 metros.

Serviços de instalação, aconselhamento e assistência técnica: 

Podemos projetar, prescrever e instalar a solução que melhor se  
adequa às suas necessidades.

Contamos com uma equipa de experientes profissionais  
solidamente preparada nas áreas audiovisual, interativo e da 
informática, parar prestar apoio técnico aos nossos clientes, com 
ou sem contrato de assistência técnica.

Realizamos assistência técnica a equipamentos que já se encon‑
tram em utilização.

Contacte ‑nos e solicite a visita dos nossos especialistas.



Suporte ATS 85U universal 
Comprimento ajustável:  
até 900 mm (com tubo opcional)
Permite montagem em parede
Carga máxima: 20 kg
Rotação: 40º
Inclinação do projetor:  
20º em todas as direções.

cor: preto
Cód. 79605

Suporte ATS 83U universal

Comprimento ajustável:  
290 a 810 mm
Carga máxima: 7 kg
Rotação: 360º
Inclinação do projetor:  
20º em todas as direções.

cor: cinzento
Cód. 79606

Suporte ATS 817 universal

Fácil instalação. Elegante e discreto
Desencaixe simples, para  
manutenção.
Rotação: 360º
Inclinação do projetor:  
20º em todas as direções.

cor: preto
Cód. 79607

ESPECIFICAÇÕES
Suportes de teto Suportes de parede

Modelo ATS 85U
universal

ATS 83U 
universal

ATS 817 
universal

350 
prateado 
universal

350 
branco 

universal

Lift Si 30 Lift Si 100 Lift Si 200 GA600 GA1200 IWB Short 
600

IWB Short 
1200

Código 79605 79606 79607 77324 14418 15981 15982 15983 15978 15980 14382 12764

Comprimento até 900 mm 
(com tubo 
opcional)

290 a  
810 mm

– 430 a  
650 mm

430 a  
650 mm

470 mm 1000 mm 2000 mm 600 mm 718 a  
1200 mm

600 mm 1200 mm

Peso max. 
suportado

20 kg 7 kg – 20 kg 20 kg 15 kg 20 kg 20 kg 12 kg 12 kg 15 kg 15 kg

Rotação 40º 360º 360º – – – – – 360º 360º Rótula 
ajustável

Rótula 
ajustável

Cor preto cinzento preto prateado branco prateado prateado prateado branco branco alumínio alumínio

2.5.  Suportes para projetores de vídeo

24



Suporte IWB Short
Suporte de parede ajustável  
para projetores até 15 kg.

Suporte GA 

Suporte para projetores  
de curta distância  
(fixação à parede)  
para projetores até 20 kg.

IWB Short 600 
Ajustável de 150 mm a 600 mm. Cód. 14382

IWB long 1200 
Ajustável de 150 mm a 1200 mm. Cód. 12764

gA600
gA1200

Cód. 15978

Cód. 15980

gA600

gA1200

cor: prateado
cor: branco

Cód. 77324

Cód. 14418

Suporte universal 350

Suporte de teto extensível  
de 430 mm a 650 mm,  
para projetores até 20 kg.

Lift SI

Suportes de teto ocultáveis 
em teto falso.

25

M
AG

IC
BO

AR
D

S 
a 

es
co

lh
a 

in
te

lig
en

te
 p

ar
a 

so
lu

çõ
es

 in
te

ra
tiv

as

lIFt SI 30
lIFt SI 100
lIFt SI 200

Cód. 15981

Cód. 15982
Cód. 15983



3.1.  Solução de contrato de impressão Areal/Epson Print Performance
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3.5. Sistemas de voto interativo

Soluções 
completas 
para a sua 
sala de aula
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3.1.  Solução de contrato de impressão Areal/Epson Print Performance

Software

O problema: as dificuldades na 
gestão do parque de impressoras 
nas Escolas / Instituições
· Identificação dos custos;
·  Parque heterogéneo e/ou obsoleto;
· gestão do stock de consumíveis;
· Serviço disperso.

A solução Programa de Custo  
por página (CPP):
· controlo de custos;
· Estatísticas de utilização;
·  otimização do parque  
de impressão;

· gestão integral dos consumíveis;
· centralização do serviço.

Inclui: 
·   impressora*, consumíveis,  
manutenção e garantia  
coverplus on site de 3 anos.

*As impressoras são propriedade da Epson e 
são cedidas sem custos

Epson Print Performance:
·  Contrato a partir de 2 impressoras e 3 anos;

·  Manutenção do valor acordado para o CPP durante toda a vigência  
do contrato;

·  Volume mínimo de impressão/cópias mensais de 1.000 páginas  
(por impressora);

·  Após o volume mínimo de impressão, a faturação é feita à página;

·  Preços de CPP decrescentes com o volume de impressão;

·  Faturação trimestral em data fixa (ex. abr., jul., out., jan.).

Print Control Center (PCC) software de gestão do serviço:
· Nível de Consumíveis;

· Alerta de Avarias;

· Contadores de Páginas.

Questões indispensáveis para a instalação do software PCC:
· Dispor de ligação à Internet;

·  Conta de e ‑mail disponível para o software PCC;

·  Computador sempre ligado ou ligado à hora de envio (dias úteis);

·  Toda a informação enviada segue com cópia para o cliente.



Laser Cor

AcuLaser 
M2400
concebida para grupos de trabalho 
de pequena a média dimensão,  
processa o trabalho com rapidez  
graças ao tempo de impressão  
da primeira página de 7 segundos  
e a uma velocidade de impressão  
de 35 páginas por minuto. 
A qualidade não é comprometida 
com uma resolução de impressão 
profissional de 1200 * 1200 ppp.

Características
·  Impressão rápida a cores e mono 
de 30 ppm

·  Capacidade de papel expansível de 
até 850 folhas

·  Design compacto
·  Visor LCD de dimensões generosas
·  Integração de IT sem problemas

AcuLaser 
C3900N
consiga impressões a cores 
rápidas e de elevada qualidade.
Velocidade e flexibilidade para 
 ir ao encontro das exigências  
dos pequenos e médios grupos  
de trabalho, imprime até 30 páginas 
A4 por minuto a cores ou mono.

 
no modelo DN

Características
·  Impressora laser monocromática 
compacta

·  Velocidade de impressão até 35 ppm 
em A4.

·  Rápida impressão da primeira página 
em 7 segundos

·  Qualidade de impressão superior 
com suporte 1200 * 1200 ppp

·  Impressão duplex como padrão
·  Manuseamento versátil de papel  
de 300 a 800 folhas.

Aculaser 
M2400D
Cód. 16608

Aculaser 
c3900N/DN
Cód. 16612

Aculaser 
M2400DN
Cód. 16610

Aculaser 
c3900DtN
Cód. 16613

Para questões ou propostas comerciais 
contacte ‑nos através do email:  
magicboards@arealeditores.pt

OPCIONAL
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WorkForce Pro 
WP ‑4000
Cód. 16614

Alta produtividade 
B–510DN
combine cores fantásticas e texto 
com qualidade laser pelo mesmo 
custo por página que uma  
impressora monocromática laser. 
Maximize a produtividade  
com velocidades de impressão  
até 37 ppm, uma surpreendente  
flexibilidade de suportes  
e uma excelente fiabilidade.

Características
·  Baixo custo de operação, custo até 
50% mais baixo por página

·  Alto desempenho, resultados de alta 
velocidade com qualidade empresarial

·  Duplex super rápido, poupe na utili‑
zação de papel e nos custos

·  Preparada para a ligação em rede, 
partilha entre múltiplos utilizadores

·  Ideal para empresas, design robusto 
e profissional

Multifunções
WP ‑4500 e WP ‑4545DTWF

WorkForce Pro 
WP ‑4025DW
Cód. 14946

Jato de tinta

Características
Elevado desempenho
·  Consumíveis de alto rendimento até 
8000 páginas a preto e 7000 páginas 
a cores

·  Imprima até 37 ppm.
·   Pronto para imprimir onde quer que 
esteja, sem tempo de aquecimento 
em modo de espera

·   Imprima a cores ao custo da impressão 
laser a preto e branco

·  O custo total de propriedade é 70% 
menor do que o de uma impressora 
a laser

·  Automática e rápida em ambos os 
lados da folha

WorkForce Pro
WP ‑4000 e WP ‑4025DW
Alternativa ao laser esta série  
de impressoras de jato de tinta de 
alta velocidade, foram concebidas 
para pequenos grupos de trabalho.
oferece um custo por página  
reduzido e impressões rápidas.

B ‑510 DN
Cód. 16620

WorkForce Pro 
WP ‑4500
Cód. 16621

WorkForce Pro 
WP ‑4545DtWF
Cód. 16623
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3.2.  Software Educativo 
Escola Virtual

Escola Virtual® 
Plano Escola

A Escola Virtual é um completo 
sistema de aprendizagem  
que engloba conteúdos  
educativos referentes a todo  
o programa do 1.º ciclo  
do Ensino Básico e uma  
plataforma de e ‑learning que 
permite o acompanhamento  
e a gestão integral  
do processo de ensino.

o Plano Escola permite  
a utilização integrada  
de todas as funcionalidades 
da plataforma Escola Virtual.

Esta solução permite definir  
o número de licenças  
individuais de acesso  
para alunos e professores, 
contemplando também  
a utilização para lá  
das fronteiras da escola. 

Para além dos recursos  
interativos, no Plano Escola  
é disponibilizado um conjunto 
de instrumentos que aumenta 
exponencialmente  
as vantagens do uso  
da Escola Virtual.

Comunidade
É uma rede de contactos online, 

exclusiva de cada escola, e passível de 

ser parametrizada de acordo com  

os objetivos e características de cada 

instituição. Proporciona aos alunos  

um espaço de contacto social seguro, 

uma vez que os únicos utilizadores desta 

rede serão os seus professores e colegas 

de turma.

Testes e exercícios
Base de milhares de questões interativas que permitem ao aluno exercitar competências no âmbito do programa.

Banco de Questões
Instrumento que permite ao professor 
criar fichas de trabalho e testes que 
podem ser impressos, exportados para 
Word ou utilizados de forma interativa.

Aulas interativas

Abrangendo toda a matéria curricular, 

estão estruturadas em aulas constituídas 

por animações, exercícios interativos, 

simulações e vídeos, que explora  

o programa em pormenor. 

Os alunos têm automaticamente acesso 

aos conteúdos multimédia do seu  

ano letivo.

Recursos
Nesta área, o professor pode aceder  

a todos os conteúdos educativos digitais 

do Grupo Porto Editora.

Trata ‑se da maior base de recursos 

multimédia interativos totalmente 

adaptados aos currículos portugueses, 

apresentando diferentes formas de 

pesquisa de recursos e a partilha 

de listas personalizadas com outros 

professores da escola. 

Adicionalmente, permite carregar 

conteúdos criados pelo professor para 

projetar em sala de aula ou atribuir 

como tarefa aos alunos.

Promova a real integração 
das TIC no 1.º Ciclo

Na escola ou em casa,  
professores e alunos podem 
trabalhar em conjunto:  
esclarecer dúvidas, trocar  
opiniões e interagir para  
além do espaço físico  
da instituição.
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i  Caso a aquisição seja efetuada com pelo menos 2 meses de antecedência, é possível personalizar os manuais do aluno, com uma 
mensagem do Município e o respetivo escudo Municipal. Esta disponibilidade está pendente de confirmação no momento da encomenda.

 O Licenciamento do serviço Escola virtual é dirigido ao 
aluno, sendo que as licenças de professor associadas 
são gratuitas (mediante a aquisição de licenças para 
todos os alunos da turma).
 Estão incluídos recursos para o ensino de Inglês (do  
1.º ao 4.º ano do 1.º ciclo) e ainda a oferta de workbooks 
de inglês como AEC.
 A cada aluno é entregue:
 –  um manual de utilizadori em papel, personalizado 

com o nome e dados de acesso, explica o funciona‑
mento da Escola Virtual;

 –  um workbook de Inglês correspondente ao ano de 
escolaridade adquirido.

 A cada docente é entregue:
 –  um manual do professor em papel.

 No Plano está incluída formação a todos os docentes 
que o Município indicar, em local(is) a designar pela 
edilidade.
 Caso venha a ser necessário, poderão ser realizadas 
ações de formação/reciclagem adicionais ao inicial‑
mente previsto, para que os docentes dominem o fun‑
cionamento e as vantagens da plataforma.

 Notas:
 –  Poderá ser requisitado mais do que apenas um ano 

de subscrição do serviço.
 –  Caso o Município deseje que a configuração das 

turmas na plataforma seja inserida pelos nossos 
serviços (após a adjudicação), deverá ser ‑nos facul‑
tada a composição de cada turma em formato ele‑
trónico (MS Excel, MS Word, etc.).
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2.  Projetores de vídeo Projetores 
de vídeo Projetores de vídeoESPECIFICAÇÕES

Científicas gráficas

Modelo FXCG ‑20 FX 9860GII SD FX 9860GII

Código 15661 15657 15649

Descrição
. Calculadora científica gráfica programável
. Aprovada pelo Ministério da Educação

. Calculadora científica gráfica programável

. Aprovada pelo Ministério da Educação

. Calculadora científica gráfica programável

. Aprovada pelo Ministério da Educação

Memória . Memória permanente de 26 variáveis
. Memória RAM de 61 Kb
. 16 MB de memória Flash

. Memória permanente de 26 variáveis

. Memória RAM de 61 Kb

. 1,5 MB de memória Flash

. Slot para SD cards 

. Memória permanente de 26 variáveis

. Memória RAM de 61 Kb

. 1,5 MB de memória Flash

Visor
.  Visor Matricial com 65. 000 cores .  Visor Matricial com 128 * 64 pontos, 

retroiluminado

.  Visor Matricial com 128 * 64 pontos, 
retroiluminado

Funções

. 1250 funções: Estatística a 2 variáveis

.  Frações, Trigonometria, Potências, Raízes 
Gráfica avançada com movimento no visor, 
Graph Plot e fotos no visor, Geometria,  
Inequações, Análise gráfica, Simplificações, 
Funções Financeiras, Matrizes, Equações, 
Complexos, e Activities, Geometria,  
Folha de cálculo

. 1005 funções: Estatística a 2 variáveis

.  Frações, Trigonometria, Potências, Raízes 
Gráfica avançada com movimento no visor, 
Inequações, Análise gráfica, Simplificações, 
Funções Financeiras, Matrizes, Equações 
Complexos, e Activities, Geometria,  
Folha de cálculo

. 1005 funções: Estatística a 2 variáveis

.  Frações, Trigonometria, Potências, Raízes 
Gráfica avançada com movimento no visor, 
Inequações, Análise gráfica, Simplificações, 
Funções Financeiras, Matrizes, Equações 
Complexos, e Activities, Geometria,  
Folha de cálculo

.  Ligação a PC via USB incluída

.  Atividades e aplicações recarregáveis  
via Internet

.  Ligação a PC via USB incluída

.  Atividades e aplicações recarregáveis  
via Internet

.  Ligação a PC via USB incluída

.  Atividades e aplicações recarregáveis  
via Internet

Dimensões 
(A * L * P)

. 188,5 * 89,5 * 20,6 mm .  184 * 91,5 * 21,2 mm .  184 * 91,5 * 21,2 mm

Peso .  230 g .  220 g .  220 g

Fonte de 
alimentação

.  Pilhas .  Pilhas .  Pilhas

Garantia .  3 Anos .  3 Anos .  3 Anos

3.3.  Calculadoras gráficas Casio
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ESPECIFICAÇÕES

Científicas gráficas

Modelo FXCG ‑20 FX 9860GII SD FX 9860GII

Código 15661 15657 15649

Descrição
. Calculadora científica gráfica programável
. Aprovada pelo Ministério da Educação

. Calculadora científica gráfica programável

. Aprovada pelo Ministério da Educação

. Calculadora científica gráfica programável

. Aprovada pelo Ministério da Educação

Memória . Memória permanente de 26 variáveis
. Memória RAM de 61 Kb
. 16 MB de memória Flash

. Memória permanente de 26 variáveis

. Memória RAM de 61 Kb

. 1,5 MB de memória Flash

. Slot para SD cards 

. Memória permanente de 26 variáveis

. Memória RAM de 61 Kb

. 1,5 MB de memória Flash

Visor
.  Visor Matricial com 65. 000 cores .  Visor Matricial com 128 * 64 pontos, 

retroiluminado

.  Visor Matricial com 128 * 64 pontos, 
retroiluminado

Funções

. 1250 funções: Estatística a 2 variáveis

.  Frações, Trigonometria, Potências, Raízes 
Gráfica avançada com movimento no visor, 
Graph Plot e fotos no visor, Geometria,  
Inequações, Análise gráfica, Simplificações, 
Funções Financeiras, Matrizes, Equações, 
Complexos, e Activities, Geometria,  
Folha de cálculo

. 1005 funções: Estatística a 2 variáveis

.  Frações, Trigonometria, Potências, Raízes 
Gráfica avançada com movimento no visor, 
Inequações, Análise gráfica, Simplificações, 
Funções Financeiras, Matrizes, Equações 
Complexos, e Activities, Geometria,  
Folha de cálculo

. 1005 funções: Estatística a 2 variáveis

.  Frações, Trigonometria, Potências, Raízes 
Gráfica avançada com movimento no visor, 
Inequações, Análise gráfica, Simplificações, 
Funções Financeiras, Matrizes, Equações 
Complexos, e Activities, Geometria,  
Folha de cálculo

.  Ligação a PC via USB incluída

.  Atividades e aplicações recarregáveis  
via Internet

.  Ligação a PC via USB incluída

.  Atividades e aplicações recarregáveis  
via Internet

.  Ligação a PC via USB incluída

.  Atividades e aplicações recarregáveis  
via Internet

Dimensões 
(A * L * P)

. 188,5 * 89,5 * 20,6 mm .  184 * 91,5 * 21,2 mm .  184 * 91,5 * 21,2 mm

Peso .  230 g .  220 g .  220 g

Fonte de 
alimentação

.  Pilhas .  Pilhas .  Pilhas

Garantia .  3 Anos .  3 Anos .  3 Anos

Científicas

FX 9750 GII FX 991 ES FX 82 ES

15661 15657 15649

. Calculadora gráfica programável

. Aprovada pelo Ministério da Educação

. Aconselhada para MACS grupo 4

. Calculadora científica sem programação

.  Ideal a partir do 3.º Ciclo do Ensino Básico  
à Universidade

. Calculadora científica sem programação

.  Ideal a partir do 3.º Ciclo do Ensino Básico

. Memória permanente de 26 variáveis

. Memória RAM de 61 Kb

. Memória permanente de 9 variáveis . Memória permanente de 9 variáveis

.  Visor Matricial com 128 * 64 pontos

. 8 linhas

.  Visor Natural Matricial .  Visor com 2 linhas
. Natural display

. 905 funções: Estatística a 2 variáveis

.  Frações, Trigonometria, Potências, Raízes Grá-
ficos de funções e Estatística Financeira, Ine-
quações, Análise Gráfica, Simplificações.

. 401 funções: Estatística a 2 variáveis

.  Frações, Trigonometria, Potências, Raízes Matri-
zes, Equações, Solve, Percentagem,  
Conversão de coordenadas, Vetores Multi 
replay, Operações Lógicas, Complexos,  
Constantes físicas.

.  Troca de sinal

. 249 funções: Estatística a 2 variáveis

.  Frações, Trigonometria, Potências, Raízes Per-
centagem, Conversão de coordenadas.

. Troca de sinal

.  Ligação a PC via USB incluída

.  180 * 87,5 * 21,3 mm .  161 * 80 * 12,2 mm .  161 * 80 * 13,7 mm

.  205 g .  105 g .  110 g

.  Pilhas .  Pilhas .  Pilhas

.  3 Anos .  3 Anos .  3 Anos

CMB11-03



3.4.  Visualizadores

Características
·  Fácil de transportar, peso inferior a 1kg
·  Ligação por cabo USB dois -em -um
·  Poderoso zoom digital 4 *
·  Rotação da cabeça de 90° e fun-
ção autofócus

·  Prática função freeze
·  Bloqueio Kensington

EPSON
ELP DC ‑06 
Cód. 14339

Serve para apresentar páginas 
impressas, documentos ilustrados 
(sem ter de os fotocopiar) e grandes 
planos de objetos 3D. 
Visualizadores portáteis e ajustáveis 
que se ligam diretamente a um  
computador ou aos mais recentes 
projetores Epson.

Características
·  Câmara de 5 megapixéis
·  Taxa de atualização de 30 fps
·  Grande área de captação A3
·  Resolução de saída até SXGA
·  Botão de focagem automática
·  Zoom digital 10*
·  Microfone integrado
·  Memória interna: 1 GB
·  Ranhura para cartões SD/SDHC
·  Dimensões: 270 * 326 * 437 mm
·  Peso: 2,2 kg

EPSON
ELP ‑DC11 
Cód. 16626

Ideal para visualização de mapas  
ou grandes documentos, com área  
de captação A3, zoom digital de 10x, 
botões intuitivos e comando à distância. 

Crie anotações das aulas, tire fotografias 
e grave vídeos: adicione anotações 
escritas ou comentários sonoros  
aos vídeos ou imagens com o microfone 
integrado e a função de anotação  
em tempo real. 

Ferramentas de desenho de fácil  
utilização e função de temporização 
acelerada que capta até 72 horas  
de sequência de vídeo.
Equipado com uma câmara de  
5 megapixéis de elevada qualidade 
sobre um braço articulado, proporciona 
imagens nítidas. Oferece às Escolas uma 
forma fácil de partilhar com as turmas 
livros ou objetos 3D, bem como criar 
anotações multimédia. Adaptador  
de lente para microscópio incluído.

34



Visualizador Hitachi

STARBOARD DCHD ‑5M 
Cód. 16870

Enriqueça as suas aulas  
ou apresentações tornando ‑as  
interativas e dinâmicas.

O visualizador DCHD ‑5M permite  
ao utilizador visualizar qualquer 
objeto em tempo real e em 3D. 

Ligue o visualizador a um projetor  
para fazer anotações, sublinhar  
e marcar os detalhes importantes  
para cativar a atenção do seu 
público.

Características
·  5 Megapixéis
·  Fácil de transportar: leve e 
compacto

·  Porta HDMI para projeção de alta 
definição

·  Fácil de usar: focagem automática, 
botão para filmar / fotografar

·  Taxa de atualização de 30 fps
·  Ecrã LCD para pré -visualização

·  Rotação até 180°
·  Iluminação LED
·  Comando à distância
·  Dimensões: 386 * 198 * 508 mm
·  Peso: 2 kg
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Características
·  zoom de 10* a 200 *,
·  suporte flexível com 40 cm,
·  microfone incorporado,
·  resolução fotográfica  
de 1,3 megapixéis,

·  capacidade para filmar,
·  taxa de refrescamento 15 fps,
·  6 lâmpadas LED para iluminação,
·  controlo de luminosidade e botão 
para tirar fotografias na base.

Microscópio Visualizador

Fácil de usar, liga ‑se ao PC via USB.  
Com software simples e intuitivo permite  
marcar as dimensões do objeto na imagem.

Microscópio easi ‑scope

Simples e divertido, permite ter um 
microscópio ligado ao seu PC.  
Pode gravar vídeos ou tirar fotos com 
o botão de controlo único. Amplia 
até 43* (com monitor de 17 "). Dispo‑
sitivo USB com iluminação LED.
Dim.: 7,3 * 5 cm.

Visualizador Inicial

Serve para partilhar com toda a turma  
objetos e experiências. Permite tirar 
fotografias e produzir vídeos.

Características
· zoom ótico 5*,
· suporte flexível,
·  resolução fotográfica de  
1,3 megapixéis,

· capacidade para filmar,
·  controlo de luminosidade e botão 
para tirar fotografias na base;

· ligação direta por USB.
Cód. EL00052

Cód. EL00149

Cód. EL00015
36



37

M
AG

IC
BO

AR
D

S 
a 

es
co

lh
a 

in
te

lig
en

te
 p

ar
a 

so
lu

çõ
es

 in
te

ra
tiv

as

3.5.  Sistemas de voto interativo

Características
·  Diferentes tipos de perguntas: Verdadeiro/Falso, alfanu-

méricas, Sim/Não, modo de texto
·  Funcionalidade de texto completa – tão fácil de utilizar 

como um telemóvel
·  Integração em PowerPoint
·  Inclui 1500 perguntas curriculares
·  Todos os dados são capturados e podem ser utilizados 

para fins de avaliação

·  Compatível com computador portátil, projetor ou PC
·  A frequência de base múltipla possibilita um maior 

alcance sem interferência de sistemas próximos
·  Os relatórios podem ser visualizados como um gráfico, 

gráfico circular ou gráfico de barras
·  O professor pode controlar uma sessão através de um 

comando designado ou menu interativo no ecrã.

Barra de ferramentas  
flutuante Cens ‑Us
Barra de ferramentas interativa 
flutuante que torna o voto  
imediatamente disponível. 
Pode funcionar facilmente  
com o Internet Explorer,  
Microsoft Office e outras  
aplicações externas.

Principais funcionalidades
·  Sistema de rede de radiofrequência  

de 2 vias
·  Alcance de comunicação: até 500m
·  Tamanhos dos grupos: 1 ‑1000 

participantes
·  As aulas podem ser controladas  

com o comando do professor
·  Visualização de feedback  

para os alunos
·  Garantia de 3 anos
·  Permite a introdução de texto e dados 

numéricos
·  O VerdICT Plus integra um leque  

de perguntas curriculares

Verdict plus

Interatividade na sala de aula
Incentive a participação da turma com 
este sistema de resposta  
interativo sem ‑fios de radiofrequência 
que integra uma série de perguntas  
e recursos predefinidos.

SISTEMA  

DE RELATÓRIOS FLEXÍVEL

Os professores podem escolher  

se as respostas são confidenciais 

ou não. Os relatórios dos  

resultados podem ser visualizados 

sob a forma de gráficos (circulares 

ou de barras) ou reunidos  

e analisados para  

posterior consulta.

COMPATIBILIDADE  COM POWERPOINT
Os professores podem preparar as perguntas antecipadamente  recorrendo a modelos  do PowerPoint.

Comando Recetor

Acessórios
Seleção 
de jogos



Turning Point

Interatividade na sala de aula
A solução que lhe permite aumentar o grau de atenção, compreensão  
e feedback em tempo real. Permite interagir com o público através de um sistema 
de perguntas de escolha múltipla. Transforma uma assistência passiva numa 
assistência ativa, participante e motivada. Os comandos aliam um design  
extremamente ergonómico e funcional a um peso reduzido, permitindo a sua 
fácil utilização e armazenamento.

Comando de resposta RF
Dim.: 5,5 * 8,7 * 0,7 cm
Peso: 30 g

Comando de resposta RF  
com ecrã LCD
O ecrã mostra a resposta 
selecionada, o estado da 
bateria e o canal RF em uso.
Dim.: 5,5 * 8,7 * 0,7 cm
Peso: 30 g

Comando  
de resposta XR
Facilita o registo, a escrita  
e o arquivo das respostas.
Dim.: 10,16 * 6,35 * 1,90 cm
Peso: 57 g

Comando de resposta 
AnyWhere
Permite realizar  
sondagens sem  
necessidade de  
computador ou projetor.
Necessário display para 
comandos AnyWhere.
Dim.: 10,16 * 6,35 * 1,90 cm
Peso: 37 g

Comando de resposta RF
Dim.: 5,5 * 8,7 * 0,7 cm
Peso: 30 g

Licença anual e por utilizador
Respostas através de portá‑
teis e/ou smartphones (sem 
necessidade de comandos).

Características
·  Sistema de votação que se integra completamente  

com o Microsoft Office PowerPoint, pelo que permite criar, 
apresentar e avaliar questionários sem obrigar a abandonar 
a aplicação.

·    Criação de listas predefinidas de participantes, criação  
de equipas, atribuição de notas, comparação de resultados, 
criação de respostas em imagens, criação de diapositivos  
de perguntas e respostas a qualquer momento, bifurcação 
condicional, criação de diapositivos “quebra -gelo”

·  Apresentação de vídeos
·  Criação imediata de relatórios
·  Exportação de dados

Para mais informações contacte ‑nos através  
do email: magicboards@arealeditores.pt
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4.2.  NoteCase

4.3. NoteCart

4.4. NoteLocker
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4.1.  Atecase

ESPECIFICAÇÕES

Modelo 8 Classmate 12 Classmate 15 Classmate

Código 16627 16628 16629

Dimensões (mm) 670 * 510 * 372 mm 860 * 560  * 435 mm 860 * 560  * 435 mm 

Peso 15kg 21kg 21kg

Dimensão máxima 
do equipamento

Classmate

AP: 180 * 160 * 60 mm

Classmate

NB: 400 * 270 * 45 mm 

AP: 180 * 160 * 60 mm 

Classmate

NB: 400 * 270 * 45 mm 

AP: 180 * 160 * 60 mm

Configuração Compartimentos para 8 Classmate e Access 

Point, régua com 11 tomadas elétricas,  

ficha RJ45 com cabo de ligação de 0.5 m  

CAT 5E U/UTP

Compartimentos para 12 Classmate,  

Notebook e Access Point, régua com  

18 tomadas elétricas, ficha RJ45 com cabo  

de ligação de 0.5 m CAT 5E U/UTP

Compartimentos para 15 Classmate,  

Notebook e Access Point, régua com  

18 tomadas elétricas, ficha RJ45 com cabo  

de ligação de 0.5 m CAT 5E U/UTP

A Atecase é uma mala com rodas, 
ultraportátil para transporte, armaze‑
namento e carregamento seguro de 
portáteis Classmate.

Permite armazenar entre 8 a 15 portá‑
teis Classmate de forma organizada e 
segura, equipada opcionalmente com 
fechadura. 

A mala dispõe de tomadas elétricas 
para carregar os portáteis e operar um 
Access Point (não incluído).

Características
·  Ultraportátil feita de polipropileno;
·  Revestimento interior em espuma;
·  Caixa de ventilação  
para carregamento dos portáteis;

·  Régua de tomadas para os portáteis 
e Access Point;

·  Integração de Access Point;

·  Opção de fechadura.
·  Equipada com 1 tomada RJ45  
e 1 cabo ”patch” de 0,5m para  
utilizar na conexão do AP à rede  
da escola.

·  Na mala, há 2 paineis de energia 
integrados, com um contacto de on/
off e local separado para  
armazenamento de carregadores.



41

M
AG

IC
BO

AR
D

S 
a 

es
co

lh
a 

in
te

lig
en

te
 p

ar
a 

so
lu

çõ
es

 in
te

ra
tiv

as

4.2.  Notecase

ESPECIFICAÇÕES

Modelo NoteCase XL9 NoteCase XS12 NoteCase XS16

Código 16630 16632 16633

Dimensões (mm) 860 * 560 * 434 mm 860 * 560 * 434 mm 860 * 560 * 434 mm

Peso 19 kg 19 kg 19 kg

Dimensão 
máxima do 
equipamento

9 * Notebook: 270 * 45 * 400 mm
12* Netbook: 215 * 39 * 260 mm
1* Notebook: 270 * 45 * 400 mm

16* Netbook: 215 * 39 * 260 mm

Configuração Compartimentos para 9 Netbooks e Access 
Point, régua com tomadas elétricas,  
ficha RJ45 com cabo de ligação de 0.5 m  
CAT 5E U/UTP

Compartimentos para 12 Netbooks, Notebook 
e Access Point, régua com tomadas elétricas,  
ficha RJ45 com cabo de ligação de 0.5 m  
CAT 5E U/UTP

Compartimentos para 16 Netbooks e Access 
Point, régua com tomadas elétricas, ficha RJ45 
com cabo de ligação de 0.5 m  
CAT 5E U/UTP

A Mala Notecase é fabricada em  
polipropileno sendo extremamente 
robusta, vem munida de rodas e pega,  
o interior é forrado com espuma  
permitindo o transporte, carregamento  
e proteção de portáteis.

Armazena entre 9 a 16 portáteis e um 
Access Point.

A mala está, ainda, equipada com 
tomada RJ45 com cabo de 0,5 m para 
conexão à rede da escola, duas réguas 
de tomadas elétricas com botão on/off  
e local separado para armazenamento 
dos carregadores dos portáteis.

Notecase – iPads 

O NoteCase para iPads é um produto 
novo e inovador.

Permite o transporte, armazenamento e 
carregamento de 16 iPads.

NoteSync 

Permite a sincronização, atualização  
e carregamento de 16 iPads, iPhones, 
iPods ou iPodTouch ao mesmo tempo  
a partir de um portátil ou Mac. 

Permite o uso como unidade autónoma 
ou em conjunto com a gama  
de produtos NoteCase, NoteCart  
e NoteLocker.

Também disponível na versão  
para Samsung Galaxy.
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ESPECIFICAÇÕES

Modelo NoteCart Simple 16 NoteCart Simple 32 Netbooks NoteCart Simple 32

Código 13535 16634 16635

Dimensões A/L/P 1385 * 645 * 665 mm 1385 * 645 * 665 mm 1385 * 895 * 665 mm

Peso 65 kg 65 kg 90 kg

4.3.  NoteCart

Sala de aula móvel
Armazenar, carregar e transportar

Os NoteCart são carrinhos para  
armazenar, transportar e carregar 
computadores portáteis.

Todas as versões têm prateleiras  
separadas para o armazenamento 
dos transformadores de corrente.

Adicionalmente, podem ser  
acrescentadas várias funcionalidades 
ao seu NoteCart, permitindo ‑lhe 
expandir o seu NoteCart conforme  
as suas necessidades.

De design Dinamarquês, o NoteCart  
foi concebido em colaboração  
com a equipa de Arquitetos  
Henning Larsen.

O resultado é um design simples  
e elegante adaptando ‑se facilmente  
a qualquer espaço.

NoteCart Simple
Totalmente simple

O NoteCart Simple é uma novidade. 
Concebido para quem necessita 
essencialmente de armazenamento, 
carregamento e mobilidade.

Existe um compartimento separado 
oculto na parte posterior do carrinho 
com uma régua de tomadas elétricas  
(para os carregadores dos portáteis) 
que pode ser trancado.

O NoteCart Simple foi desenvolvido 
para que possa acrescentar  
elementos opcionais segundo  
as suas necessidades. 
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NoteCart

A nossa maior preocupação  
foi a obtenção dos detalhas corretos: 
prateleiras separadas para  
os transformadores, permitindo  
a gestão de cabos e a sua arrumação, 
quatro rodas bloqueáveis, fechadura 
de bloqueio multiponto.

Há espaço suficiente para uma 
impressora ou um projetor em cima do 
seu NoteCart. O tapete de borracha 
antiderrapante e o rebordo garantem 
que os equipamentos ficam seguros.
Todos os NoteCarts estão equipados 
com um painel de energia que  
protege contra picos de corrente.

Pode optar por um temporizador para 
uma gestão inteligente da energia: 
permite selecionar o melhor horário e 
otimizar a vida das baterias.

Todos os NoteCarts têm instalado um 
ventilador para garantir que  
a recarga dos portáteis não origina o 
aumento da temperatura.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo NoteCart 12 NoteCart 16 NoteCart 24 Notebooks 24 Notebooks 32

Código 79649 79648 16636 16637 16638

Dimensões A/L/P 1064 * 703 * 513 mm 1304 * 703 * 513 mm 1064 * 1249 * 513 mm 1064 * 703 * 513 mm 1304 * 703 * 513 mm

Peso 81 kg 96 kg 111 kg 81 kg 96 kg
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Prateleira amovível: Se optar por prateleiras deslizantes 
experimentará um maior conforto e segurança no momento 
de retirar e recolocar os portáteis.

Porta transparente: Um olhar rápido permite verificar se 
todos os portáteis estão guardados e carregados. 

Topbox: A Topbox é montado no topo do carrinho, como 
um compartimento extra. A Topbox está munida de amorte-
cedores e fechadura.

Prateleira para impressão: Desenhada especificamente 
para suportar uma impressora.

Prateleira para projetor: Colocada na parte superior do 
carrinho, pode ser puxada.

Gaveta: Acrescenta um compartimento fechado ao carri-
nho. Disponível em duas alturas e ocupa o espaço de 
duas ou três prateleiras, respetivamente.

NoteDock: Solução docking em cada prateleira – assim fica 
muito mais fácil colocar todos os portáteis a carregar.

NoteSecure: O opcional NoteSecure é o sistema antirroubo 
perfeito. Este dispositivo é montado diretamente numa 
parede, o NoteCart é colocado com a porta virada para  
a parede, impedindo o acesso através da porta quando a 
unidade está estacionada.

Temporizador: Com o temporizador, economiza energia e 
protege as baterias dos portáteis.

Prateleira para carregador do portátil: São colocadas  
na divisória traseira do carrinho e podem comportar 2 carre-
gadores comuns ou 4 carregadores para Netbooks.

Anéis coloridos para a fechadura da porta: Diferentes 
cores para a fechadura. Se existirem vários Notecarts no 
mesmo espaço, os anéis facilitam a sua diferenciação,  
o código de cores dos anéis permite identificar rapidamente 
o NoteCart correto.

Opcionais

O NoteCart cresce com  
as suas necessidades.

É possível acrescentar  
uma área de serviço fechada 
que permite a montagem  
de várias opções, tais como: 
temporizador, Switch, Access 
Point, etc. 
Permitindo a atualização  
do software de forma fácil.



45

M
AG

IC
BO

AR
D

S 
a 

es
co

lh
a 

in
te

lig
en

te
 p

ar
a 

so
lu

çõ
es

 in
te

ra
tiv

as

Cacifo modular que pode  
ser facilmente expandido

NoteLocker é um cacifo modular e flexível para guardar e 
carregar equipamentos eletrónicos (portáteis, telemóveis, 
equipamentos iPod, etc…).

É possível escolher o módulo e o painel de energia. 

O NoteLocker pode ser instalado no chão ou fixo na parede. 
Existem dois módulos padrão – um com três comparti‑
mentos e outro com quatro. É possível combiná ‑los para 
formar a solução de que necessita e que melhor se ade‑
qua ao espaço. É fornecido com um encaixe rotativo para 
cadeado, com a possibilidade de aplicar uma fechadura 
com chave ou código (opcionais). 

Disponibilizamos também a opção de um sistema  
de chave mestra. 
Cada compartimento está equipado com uma tomada 
elétrica, para carregar o equipamento eletrónico enquanto 
está guardado em segurança. Como opção, disponibiliza‑
mos duas tomadas de corrente em cada compartimento, 
ou uma régua de tomadas elétricas e um ponto de rede. 
Com a porta transparente ou em diferentes cores, cada 
secção pode ter a sua própria cor.

Cacifos instalados no chão

O NoteLocker pode ter 4, 6, 8, 10, 
12 ou até 16 compartimentos em 
cada torre.

Cód. 78926

ESPECIFICAÇÕES

Modelos
Opcionais

fechadura NoteLocker 
com cadeado 78927

fechadura NoteLocker 
com chave 78928

fechadura NoteLocker 
com código 78930

fechadura Notelocker 
com moeda 78929

Cacifos instalados  
na parede

O NoteLocker permite ‑lhe  
flexibilidade para rentabilizar  
o espaço disponível. 

Medindo apenas 40 x 45 cm,  
o NoteLocker pode ser instalado  
nos espaços mais pequenos,  
ou lado a lado.

Cód. 78926

4.4.  NoteLocker
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5.1. i ‑desk

A secretária patenteada 
i ‑desk é o computador 
mais seguro disponível 
no mercado.

i ‑desk Clássica

A i ‑desk Clássica  
é uma secretária com  
um computador integrado. 

Sem cabos soltos e com  
uma cassete fechada,  
constitui uma solução  
segura em qualquer sala. 

Os elementos de ligação  
permitem configurações 
adaptáveis a todos  
os espaços.

Características únicas  
e tecnologia patenteada
· Completamente atualizável
· Design modular
· Consumo elétrico otimizado
· Cabos integrados

· Encaixes em puzzle
· Arrefecimento dinâmico
· Computador em cassete fechada
· Construção robusta

750 1000 1200



i ‑desk Clássica

Segurança reforçada  
para os utilizadores

·  sem cabos soltos ou expostos,  
evitam ‑se quedas e danos  
nos aparelhos;

·  o computador liga apenas quando  
a cassete está completamente  
inserida, minimizando a utilização 
danosa e os curto ‑circuitos.

Equipamento seguro

·  não há registo de roubos de i ‑desk;  
a robustez da construção permite 
segurança elevada e durabilidade 
garantida;

·  as extremidades em puzzle  
permitem agrupar várias i ‑desk,  
formando conjuntos ainda mais 
seguros.

Flexibilidade e aproveitamento  
do espaço

·  o facto de o computador estar  
embutido na mesa aumenta  
o espaço de trabalho e o conforto  
do utilizador, permitindo uma  
utilização ergonómica e uma postura 
correta;

·  a melhor organização do espaço per‑
mite um maior número  
de utilizadores em cada sala;

·  os elementos em puzzle possibilitam 
a melhor adequação das i ‑desk  
a cada situação.

48
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i ‑desk Jovem

Uma i ‑desk clássica com elementos 
coloridos.
Atrativa e funcional, a i ‑desk Jovem 
adequa ‑se especialmente ao Ensino 
Pré ‑escolar e ao 1.º Ciclo do Ensino 
Básico.

Redução de custos

·  a elevada qualidade de construção 
assegura que o equipamento  
é robusto e resistente, logo, mais 
duradouro;

·  sempre que seja necessário atualizar 
um componente, basta remover  
a cassete da secretária, reduzindo ‑se 
os custos de manutenção;

·  uma tomada dupla fornece  
a alimentação elétrica para 10 i ‑desk, 
evitando a instalação de calhas com 
cabos elétricos e reduzindo  
o consumo energético, bem como  
o risco de acidentes na sala;

·  a irradiação térmica é muito inferior  
à dos computadores comuns  
de secretária, aumentando o conforto 
na sala e reduzindo os gastos com  
a climatização;

·  a robustez das i ‑desk é dissuasora do 
furto, o que diminui os prémios  
de seguro dos equipamentos  
e elimina eventuais custos  
de reposição de material roubado.

CMB11-04



i ‑desk i ‑rise

A i ‑rise é a i ‑desk mais avançada. 

Com o simples premir de um botão,  
a i ‑rise transforma ‑se numa  
das mais recentes plataformas  
de inovação e tecnologia, permitindo  
o acesso imediato aos  
computadores e à Internet, sem  
dispersar a atenção da turma.

Desde Jardins de Infância  
até Universidades, este sistema  
possibilita o trabalho em grupo  
e a aprendizagem cooperativa,  
tornando ‑se numa solução muito 
interessante para o ensino.

50
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5.2.  Tablets Samsung

Os tablets da Samsung estão  
equipados com um ecrã grande, 
sendo tão finos, leves e móveis 
como um smartphone.

As dimensões dos modelos  
individuais são quase as mesmas 
de um livro de bolso (Galaxy Tab 7”) 
ou de um bloco A4 (Galaxy Tab 10.1”).

Nos Tablets da Samsung é utilizada 
a plataforma AndroidTM já muito 
difundida. A par de uma maior  
flexibilidade dos demais sistemas 
operativos, está garantida uma 
abrangente e continua oferta de 
apps de produtividade, educação,  
e divertimento no Google Play®.

ESPECIFICAÇÕES
Tablet Samsung  

Galaxy TAB P2 7"
Tablet Samsung  

Galaxy TAB P5 8.9"
Tablet Samsung  

Galaxy TAB P4 10.1"

Código: 16639
Processador: 1.2 Ghz
Ecrã: 7"
Resolução: 1024 * 600
Câmara: 3 MP + 2 MP
Capacidade: 16 GB
Espessura: Fino 8.6 mm
Conectividade: 3G + Wifi
Memória interna: 16 GB
Sistema operativo: Android 3.0 Honeycomb
Cor: cinza
Peso: 398 g

Código: 16640 
Processador: 1 Ghz
Ecrã: 8.9"
Resolução: 1280 * 800
Câmara: Frontal 2 Mp
                  Costas 3 Mp
Capacidade: 16 GB
Espessura: 8.6 mm 
Conectividade: Wi -Fi + 3G
Memória interna: 16 Gb
Sistema operativo: Android 3.1 Honeycomb
Cor: preto
Peso: 465 g
GPS: integrado

Código: 16641 
Processador: 1 Ghz
Ecrã: 10.1"
Resolução: 1280 * 800
Câmara: Frontal 2 Mp
                  Costas 3 Mp 
com Autofocus e Flash, suporta vídeo HD, efeito  
Surround com colunas duplas, processador dual 
core de 1 Ghz
Capacidade: 32 GB
Espessura: 8,6 mm
Conectividade: HPSA + até 21Mbps
Sistema operativo: Honeycomb 3.1
Espessura: Fino 8.6 mm
Cor: preto
Peso: 565 g
GPS: integrado

Consulte ‑nos para mais  
modelos e características



Jelly Bean
Android 4.1

5.3.  Tablet PC Magicboards

Acreditamos que as escolas devem espelhar as mais atuais  
ferramentas de comunicação e aprendizagem.

Por isso lançamos a linha de TABLET PC’s MAGICBOARDS, que 
estarão em contínuo desenvolvimento, para proporcionarmos 
aos nossos clientes e em especial às escolas, não apenas o  
hardware mas também um pacote de aplicações e de conteúdos 
que continuarão a proporcionar a partilha da nossa paixão com 
todos os alunos e Professores!

AREAL  
Editores  
A paixão  

de aprender

ESPECIFICAÇÕES

TABLET PC  
Magicboard 7 ‑A

Cód: 16862

CPU 1.2 GHz, arquitetura A8;
Memória DDR3 512 MB;
Sistema operativo Android 4.0.3;
4 GB flash de armazenamento 
interno, expansível até 32 GB;
Ecrã LCD 7” táctil capacitivo (5x),  
800 X 480 RGB (16:9);
Câmara frontal de 0.3 MP;
G -Sensor;
Wifi, IEEE 802.11  - b,g;
Bateria de lítio 3000 mAh,  
duração média 5 horas;
Ecrã táctil de alta sensibilidade  
com teclado de software;
Suporta rato e teclado externo.

Ligações  
de entrada e saída:

1 * mini USB 2.0,

1 * auscultadores,

1 * cartão TF,

1 * cartão SIM  
(para usar com 
módulo opcional 3G).

Opcionais:

Módulo 3G (dongle);

Bluetooth;

Módulo GPS;

Memória flash até 32 
GB (cartão TF).

Dimensões: 

Produto:  
190 * 118 * 12 mm;

Embalagem:  
620 * 210 * 455 mm;

Peso: 316 g.

Acessórios incluídos:

1 * cabo mini USB 
para USB;

Carregador.

TABLET PC  
Magicboard 101

Cód: 16863

CPU 1.6 GHz, arquitetura A9;
Memória DDR3 1 GB;
Sistema operativo Android 4.1;
8, 16, 32 GB flash  
de armazenamento interno;
Ecrã LCD 10,1” táctil multitoque,  
IPS 1280 * 800;
Câmara frontal de 2 MP  
e traseira de 2 MP;
Sensor G, sensor de luz;
Wifi, IEEE 802.11  - b,g,n;
Bateria 6800 mAh Li -on 3,7V;
Ecrã tátil de alta sensibilidade  
com teclado de software;
Suporta rato e teclado externo.

Ligações  
de entrada e saída:

1 * micro USB 2.0;

1 * auscultadores;

1 * cartão TF;

1 * mini HDMI;

1 * micro SD  
(opcional com  
o módulo 3G).

Opcionais:

Módulo 3G (dongle);

Bluetooth;

Módulo GPS;

Memória flash  
até 32 GB (cartão TF).

Dimensões: 

Produto:  
243,5 * 188 * 12 mm;

Embalagem:  
620 * 210 * 455 mm;

Peso: 585 g.

Acessórios incluídos:

1 * cabo mini USB 
para USB;

Carregador.
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Bolsa Belkin para tablet 10.1

Em imitação de pele, a bolsa  
Tri ‑Fold Folio da Belkin está  
equipada com um sistema de fecho 
elástico e assegura uma proteção 
eficaz ao seu tablet.

Graças à sua conceção dobrável, 
esta bolsa pode ser utilizada como 
um suporte para o seu tablet, quer 
seja para digitar, quer seja para ver 
filmes de forma confortável.

Tablet não incluído.
Imitação de pele Tri -Fold Folio: 
vermelha ou preta
Cód. 16861
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5.4.  Acessórios Tablet

Bolsa Belkin para tablet 7”
· Dimensão: 7"
· Material: PVC/Poly
· Cor: Preto / Cinzento

Cód. 16859

Notecase – iPads 

O NoteCase para iPads é um produto 
novo e inovador.

Permite o transporte, armazenamento 
e carregamento de 16 iPads.

NoteSync 

Permite a sincronização, atualização  
e carregamento de 16 iPads, iPhones, 
iPods ou iPodTouch ao mesmo tempo  
a partir de um portátil ou Mac. 

Permite o uso como unidade autó‑
noma ou em conjunto com a gama  
de produtos NoteCase, NoteCart  
e NoteLocker.

Também disponível na versão  
para Samsung Galaxy.
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5.5.  Computadores

A gama profissional Acer Veriton dispõe de 
seis famílias de computadores, cada uma com 
o seu formato específico, de forma a cobrir 
todas as suas necessidades.

Acer Veriton N
Cód. 16645

O Veriton N alberga componentes  
de topo numa caixa compacta. 

Pode ser posicionado em pé ou atrás  
de determinados modelos de monitores, 
poupando espaço e respondendo a 
todas as suas necessidades.

Acer Veriton Z (all ‑in ‑one)
Cód. 16644

Os computadores da série Veriton Z 
são computadores profissionais  
all ‑in ‑one que combinam uma 
potência de topo de nível  
profissional, ligações fiáveis,  
segurança e controlo.

Dependendo do modelo, dispõem 
também de um ecrã táctil.

Graças ao seu design estes com‑
putadores cabem em qualquer 
lugar e podem ser montados na 
parede.

As especificações e fotos dos produ‑
tos são suscetíveis de modificações 
a qualquer momento. Estas especifi‑
cações são a título informativo.  
Consulte ‑nos para propostas de  
preços e configurações atuais, des‑
tas gamas da ACER ou de marcas  
e soluções diferentes.
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Acer Veriton M
Cód. 16650

Os desktop da série Veriton M estão  
equipados com componentes de elevada 
qualidade e tecnologias topo de gama.

O formato inovador da Acer permite um 
acesso modular e sem ferramentas aos 
componentes. 

Estes dispositivos detêm vários certificados de 
proteção do meio ambiente,  
são ecológicos e ajudam a reduzir os custos 
de operação.

Acer Veriton S
Cód. 16646

Com componentes topo de gama e 
tecnologia de ponta, o Veriton S dispõe 
de todos os instrumentos necessários 
para tarefas exigentes.

Graças ao design moludar da caixa,  
é possível aceder facilmente e sem  
ferramentas a todos os componentes, 
o que reduz os custos de serviço e de 
manutenção.

Acer Veriton X
Cód. 16651

Com o volume muito inferior ao de um  
computador padrão, o Veriton X disponibiliza 
tudo o que é necessário para uma utilização 
normal com economia de espaço.

Oferece também funções de compatibilidade 
e segurança para as redes da instituição.

Acer Veriton L
Cód. 16647

O Veriton L requer apenas uma 
fração do espaço que os PCs  
tradicionais exigem.

Os componentes e as aplicações 
de elevada qualidade garantem 
uma potência de topo, enquanto o 
certificado ecológico contribui para 
a redução dos custos e para a 
proteção do meio ambiente.



O NetOp School fornece uma solução completa de ensino em rede, 
nas salas de aula, ou à distância, através da rede local ou www.

Distribua e recolha documentos e tarefas, acompanhe e controle os 
computadores dos seus alunos e realize testes, com possibilidade 
de avaliação instantânea. O Netop aproxima ‑o do seu aluno, onde 
quer que esteja e independentemente de quantos alunos esteja a 
orientar.

Esta versão permite ‑lhe, ainda, preparar as suas aulas offline,  
trabalhar com quadros interativos diretamente a partir do PC, ligado 
em rede, conceber testes e definir notas mínimas de aprovação, de 
forma mais rápida e fácil do que alguma vez imaginou, com a nova 
função inteligente de quadro de pontuações.

Características
·  Uma ferramenta para gerir todos os aspetos do ensino 
computorizado;

·  Ajuda a otimizar a aprendizagem do aluno;
·  Facilita a vida do professor e poupa tempo, todos os dias.

Netop School
Tipos de licenças/módulos:
·  Professor: módulo instalado no PC do professor para controlo  
da sala de aula;

·   Aluno: módulo instalado nos PC da sala de aula ligados ao 
módulo Professor.

Tipos de licenciamento:

·  Licença perpétua por utilizador. 
Seguro de upgrade válido por 
um ano. Posteriormente, pode 
subscrever um contrato de 
atualização.

·  Licenciamento NOLP (Netop Open 
Licence Program). Trata ‑se de um 
licenciamento disponível para ins‑
tituições com 100 ou mais licen‑
ças. A licença NOPL  
disponibiliza um número de série 
por módulo ao qual podem ser 
adicionadas licenças num 
mínimo de 10 de uma só vez.

Plataformas suportadas:
·  Windows Server 2003

·  Windows NT4

·  Windows Vista

·  Windows 9X

·  Windows XP

·  Windows Terminal Server, e Citrix

·  Windows 2000

ESPECIFICAÇÕES

Código Pacotes "Salas de Aula" disponíveis

14200 1 Professor + 10 alunos

14202 1 Professor + 15 alunos

14206 1 Professor + 20 alunos

14208 1 Professor + 30 alunos

14209 1 Professor + 40 alunos

14210 1 Professor + 50 alunos

Código Licenças de utilizador  
para Professores

14211 1 Professor

14214 10 Professores

Código Licenças de utilizador para Alunos

14216 5 alunos

14217 10 alunos

14218 50 alunos

.  Torne as suas  

aulas mais aliciantes.

.  Rentabilize  

o uso dos laboratórios  

de informática.

.  Melhore os resultados.
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PREPARE

Torne cada sessão mais interativa, moti‑
vadora e eficiente para os alunos.

Leve o seu trabalho consigo, prepare ‑o 
em casa, sem ter que instalar software 
nem ter que aceder à internet.

ENSINE

Mantenha os seus alunos a par de cada 
situação e a trabalhar na sala de aula.

Partilhe qualquer imagem ou conteúdo 
com todos, para uma otimização da parti‑
cipação dos alunos.

Bloqueie o teclado, o rato e o ecrã dos 
seus alunos para captar a sua atenção.

Permita ou bloqueie aplicações individu‑
ais, antes e durante a aula, para definir  
o que cada aluno pode aceder.

A função “chat” permite comunicar com 
qualquer aluno, auxiliando ‑o de forma 
discreta, sem ter que interromper os res‑
tantes alunos.

AVALIE

Dê feedback instantâneo para garantir 
uma aprendizagem mais eficiente, com 
maior retenção de conhecimento.

Crie e administre testes com feedback 
em tempo real e correção automática.

Tem ao seu dispor 10 tipologias de ques‑
tões diferentes para poder personalizar 
os seus testes.

Os tipos de questões são elaborados 
com base nos requisitos atuais para a 
conceção de testes.
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5.7.  Multi Computing LG

Especificações  
de PC recomendadas:

Caso 1:  2 a 6 utilizadores 
(1x placa PCI 550)
Processador Dual core 3.0 GHz  
ou superior com 2 GB de memória  
(ex.: Intel Core 2 Duo  
ou AMD Athlon X2)

Caso 2:  7 a 11 utilizadores 
(2x placa PCI 550)
Processador Quad core 2.66 GHz  
ou superior com 4 GB de memória  
(ex.: Intel Core 2 Quad  
ou AMD Phenom X4)

O monitor Multi ‑computing da LG foi desenvolvido para responder à procura  
de soluções de baixo custo para computadores. Numa situação de utilização 
normal do computador para tarefas simples e educativas – tais como o uso da 
internet, processamento de textos e enviar e receber correio eletrónico  ‑ apenas 
10% da capacidade de processamento do computador é usada.

Com a solução LG Multi ‑computing é possível distribuir os restantes 90%  
de recursos por vários utilizadores, simultaneamente. O monitor Multi ‑computing 
da LG permite que vários utilizadores partilhem os recursos de um único computa‑
dor, permitindo uma solução perfeita de computação virtual. Cada utilizador usa 
os recursos a si alocados de forma independente, como se estivesse a usar vídeo 
e aplicações diretamente num computador.

A implementação desta solução permitirá reduzir os custos de atualização, 
manutenção e reparação do parque informático. Além disso, o monitor tem um 
consumo de energia ultra baixo e minimiza o desperdício ambiental.

Como funciona?
O monitor Multi ‑computing da LG opera através de software que permite que os 
utilizadores partilhem um computador que funciona como host. O software divide 
os recursos do computador em sessões independentes, de modo que todos os 
usuários podem usar simultaneamente um único PC. Gere os teclados e ratos de 
cada utilizador, enquanto comunica com os monitores através de UXP (protocolo 
de extensão do usuário).

Monitor
Cód. 10971

Placa PCI
Cód. 14845
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6.2.  Caixas de ligações
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6.7. Cabos e adaptadores
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Colunas de parede
·  Excelente relação  

preço/potência
· Para interior e exterior
·  Inclui os suportes de parede  

100 Watts máx.
· Necessita de amplificador
· Dim.: 206 * 130 * 125 mm
· Peso: 1,4 kg /cada
 Branco Cód. 16654
 Preto Cód. 16655

Colunas ativas de parede
·  Ideal para uso com  

quadros interativos
·  Amplificador de 32 Watts 

integrado (16 Watts por 
coluna)

·  3 entradas USB
·  Entradas para PC e DVD/VCR
·  Seletor de volume e entrada 

no painel frontal
·  Inclui os suportes de parede
· Dim.: 610 * 135 * 98 mm
 Cód. 16664

Coluna E525
· 100 Watts
·  Inclui os suportes de parede
·  Necessita de amplificador
· Fornecidas aos pares
· Dim.: 335 * 599 * 511 mm
· Peso: 6,8 kg /cada
 Cód. 16660

Coluna E715
· 180 Watts
·  Inclui os suportes de parede
· Necessita de amplificador
· Fornecidas aos pares
· Dim.: 546 * 640 * 347 mm
· Peso: 7,7 kg /cada
 Cód. 16662

Coluna E810
· 300 Watts
·  Inclui os suportes  

de parede
· Necessita de amplificador
· Fornecidas aos pares
· Dim.: 393 * 779 * 596 mm
· Peso: 11 kg /cada
 Cód. 16663

Coluna de teto
· 8 ohm, 30 Watts
· Necessita de amplificador
·  Fornecidas aos pares 

(encastrável e teto falso)
· Peso: 1,4 kg /cada

Cód. 14663

Amplificador de parede com 
fonte de alimentação interna
·  As mesmas características  

do amplificador de parede.
· Dim.: 85 * 145 * 52 mm
· Peso: 830 g

Cód. 14662

Amplificador de parede  
com fonte de alimentação externa
· 30 Watts (15 Watts por canal)
· Amplificador digital class D
·  Entradas: 2* mini Jack  

(PC e outro dispositivo)
· Inclui os cabos para as colunas
· Transformador separado incluído
· Dim.: 85 * 85 * 52 mm
· Peso: 229 g
 Cód. 16658

Colunas ativas de parede
·  Ideal para salas com quadros interativos
·  Amplificador de 30 Watts (15 Watts por coluna)
·  Inclui os suportes de parede
· Dim.: 250 * 142 * 130 mm

Cód. 14290
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Suporte para 
sistema PA 40
Cód. 16667

PA40 kit microfone  
wireless
Cód. 16670

PA40 sistema PA portátil 
wireless
· 40 Watts
·  Recetor sem fios UHF com 16 

frequências selecionáveis 6 
a 8 horas de autonomia

· Entrada AUX
· Dim.: 160 * 210 * 290 mm
· Peso: 3,2 kg
 Cód. 16668

PA40 sistema PA portátil 
wireless com leitor MP3
·  40 Watts (mesmas  

características que o PA40)
· Entrada USB
· Memória de 32 GB
· Dim.: 160 * 210 * 290 mm
· Peso: 3,2 kg
 Cód. 16669

Amplificador Stereo EA1148
· 2 * 120 Watts
·  Entradas:  

CD, turner, AUX  
e 2 * microfones

· Dim. : 75 * 420 * 370 mm
 Cód. 16666

Designações:

1. On/off
2. LED
3. Microfone 1
4. Microfone 2
5. Volume microfone 
6. Volume
7. Tone
8. Balance
9. Treble
10. Bass

11. Seletor de sinal
12. Entrada de CD (RCA)
13. Entrada Tuner (RCA)
14. Entrada TAP (RCA)
15. Entrada AUX 1 (RCA)
16. Entrada AUX 2 (RCA)
17. Saída (RCA)
18. Colunas canal 1
19. Colunas canal 2
20. Cabo de alimentação

Amplificador
· 2 * 25 Watts
·  Entradas:  

4 * stereo
· 2 * microfones
· Dim. : 65 * 25 * 270 mm
 Cód. 16665
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Designações:

1. On/off
2. PC, AUX, Tuner, DVD
3. Treble
4. Bass
5. Echo
6. MIC 1 jack
7. MIC 2 jack
8. MIC 1 volume

9. MIC 2 volume
10. PC
11. AUX
12. Tuner
13. DVD
14. Coluna direita
15. Coluna esquerda
16. Cabo de alimentação
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ESPECIFICAÇÕES

Modelo Executive PA 150 PRO 300 PRO 500 PRO

Código 16672 16673 16674 16675

Tipo de amplificador Class D Class D Class D Class D

Potência 100 W 150 W 300 W 500 W

Altifalantes 1 2 2 2

Entradas (micro/linha) 1 (XLR) 2 4 6

Entradas (estéreo) 1 2 2 2

Microfones incluídos sim, wireless não não não

Microfones wireless incluído opcional opcional opcional

Leitor/gravador  
por USB não não não .wav .mp3 / .wav

Entrada 3.5 mm 
(para MP3 ou aux.) sim sim sim sim

Saída de gravação sim sim sim sim

Dimensões 30 * 39 * 11,4 mm 52 * 69 * 29 mm 63,5 * 81,3 * 35,5 mm 63,5 * 81,3 * 36,8 mm

Peso 3.4 13.6 20 20

Garantia 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos

Fender Passport
·  Áudio portátil para apresentações
·  Sistema all ‑in ‑one: amplificador  

e colunas (não inclui microfone)

Áudio portátil wireless
Ideal para salas de aula e salas 
de leitura. Sistema all ‑in ‑one: 
amplificador, recetor, sensor IR   
e coluna.
·  Admite 2 micofones,  

2 entradas AUX.
· Alcance: 8 m (aprox.)
·  Potência nominal:  

máx. 10 Watts (4 ohms)
·  Inclui: coluna sem fios com 

amplificador, microfone  
pingente sem fios, microfone  
de mão sem fios, carregador 
de baterias.

· Dim.: 187 * 309 * 209 mm
· Peso: 3,7 kg
 Cód. 16671
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6.2.  Caixas de ligações

Caixa de controlo  
e ligações EPSON 
ELPCB01 
Coloque as funções do seu  
projetor ao alcance de um clique 
com a Caixa de controlo  
e ligações.
Basta ligar o seu projetor,  
computador ou leitor de DVD,  
à Caixa de controlo e ligações 
montada na parede para  
desfrutar da comodidade de ter  
os controlos do seu projetor 
facilmente acessíveis.
A Caixa de controlo e ligações 
mantém os cabos bem  
arrumados, melhorando  
o aspeto da sua sala de aula. 
Integra igualmente um  
amplificador de sinal USB para 
que os cabos USB possam ser 
estendidos até 10 metros.
Cód. 14987

Terminal conector VGA

·  Adaptador para caixa  
de ligações metálica

·  Terminal com 15 posições HD 
(VGA)

·  Permite dimensionar/cortar  
o cabo VGA à dimensão 
pretendida

·  Não é necessário soldar 
basta aparafusar
Cód. 16750

Conector terminal  
S ‑Vídeo M – F  
para caixas de ligações metálica

Cód. 16748  10 m
Cód. 16749  15 m

Caixa de ligações metálica

· Caixa em metal
·  Conectores terminais  

e cabos incluídos  
(5/10/15 m dependendo  
do modelo):

· 1* cabo VGA M ‑M
· 1* cabo mini jack stereo M ‑M
· 1* cabo vídeo/áudio (stereo)
·  Todos os outros terminais  

e cabos estão disponíveis 
como opção

· Dim.: 190 * 120 * 50 mm

ESPECIFICAÇÕES
Modelo PORTAS E/S

Entradas
2 * D -sub 15 pinos, 1 * vídeo composto, 1 * S -vídeo, 1 * HDMI, 1 * USB 2.0 tipo A, 1 * USB 2.0 
tipo B, 4 * mini tomada estéreo, 1 * RCA (branco/vermelho)

Saídas
2 * D -sub 15 pinos, 1 * vídeo composto, 1 * S -Vídeo, 1 * HDMI, 1 * USB 2.0 tipo A, 1 * USB 2.0 
tipo B, 1 * mini tomada estéreo, 1 * RCA (branco/vermelho)

Controlo 1 * RS232C

FUNÇÕES

Interruptor Ligar/desligar, volume Seleção da fonte
Computador,  
Vídeo/S -Vídeo/USB, HDMI/LAN

GERAL

Dimensões 285 * 100 * 173,7 mm Peso 1,7 Kg

ESPECIFICAÇÕES

Modelo Código Medida  
de cabos

Caixa de ligações 1 12707 –

Caixa de ligações 2 19345 5 m

Caixa de ligações 3 19346 10 m

Caixa de ligações 4 16676 15 m

Conector HDMI 16677 –
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Caixa de ligações
· 1 * VGA e 1 * PC áudio
· Peso: 74g
 Cód. 79603

Caixa de ligações
· 2 * VGA e 2 * PC áudio
· Peso: 94g
 Cód. 79601

Caixas de ligações em metal.

Terminais de aparafusar  
(não é necessário soldar).

coluna

coluna VCR
AV/áudio

ABtUS
IFP ‑502APC/áudio

Desktop

Caixa de ligações
· 1 * S – Vídeo e áudio stereo
· 1 * VGA
· 1 * PC áudio e 1 * USB
· Peso: 99g
 Cód. 79600

Caixa de ligações
· 1 * S – Vídeo e áudio stereo
· 1 * VGA
· 1 * PC áudio
· Peso: 87g
 Cód. 79602

Painel de áudio  
com amplificador IFP ‑502 ‑A

· Ideal para salas de aula
· 30 Watts por canal
· Inclui cabos de 10 m
·  Entradas: 1 * mini jack 3.5 mm,  

1 * áudio stereo
·  Saídas: 2 * conector de 3,8 mm  

para colunas
· Dim.: 88 * 149 * 31 mm
· Peso: 350 g
 Cód. 16678

Caixa de ligações
· 1 * componente e 1 * HDMI
· Peso: 75g
 Cód. 16872
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Cabo VGA para caixa  
modular de ligações

· Cabo de 10 m
· Incluí: 1 * cabo VGA
 Cód. 16681

Caixa modular  
de ligações 
A caixa modular de ligações  
permite a utilização de kits  
de cabos AV pré ‑instalados com 
terminais ou em alternativa cabos 
AV sem terminação.

OS cabos AV instalam ‑se  
diretamente nos módulos “Snap in” 
na configuração pretendida. Estão 
disponíveis terminais  
de aparafusar para utilização  
de cabos AV cortados à medida. 
As caixas podem ser instaladas na 
parede ou no chão.

Caixa modular  
de ligações

Inclui:
· Caixa
· 2 espelhos
· módulos “Snap in”:
· 1 * VGA e 1 via
· 1 * 1 via

· 1 * 2 vias
· 1 * 3 vias
· 2 * fechados
· 1 * conector USB B
 Cód. 13921

Inclui:
· Caixa XL
· 2 espelhos
· módulos “Snap in”:
· 2 * VGA e 1 via
· 1 * 1 via

· 1 * 2 vias
· 1 * 3 vias
· 4 * fechados
· 1 * conector USB B
 Cód. 16679

· Cabos de 10 m.
Inclui:
· 1 * cabo VGA
· 1 * cabo RCA Vídeo
·  1 x cabo áudio mini jack 3.5 mm

· 1 * cabo 2RCA áudio
· 1 * cabo S ‑Vídeo
 Cód. 13922 

Kit cabos AV para caixa 
modular de ligações

Caixa modular de ligações XL

Amplificador para caixa 
modular de ligações
 Ideal para a caixa XL, 
sobra espaço para mais 
3 módulos “Snap in”.(Para 
mais características ver 
pág. 66)
Cód. 16680

CMB11-05
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Módulo terminal VGA 
e mini jack
Módulo para caixa 
modular de ligações
Cód. 16683

Módulo terminal  
de 4 vias para colunas
Módulo para caixa  
modular de ligações
Cód. 16685

Módulo terminal 3RCA
Módulo para caixa  
modular de ligações
Cód. 16686

Módulo terminal RJ45
Módulo para caixa  
modular de ligações
Cód. 16684

Módulo terminal  
de S – Vídeo e RCA
Módulo para caixa  
modular de ligações
Cód. 16688

Módulo terminal 
HDMI em mola
Módulo para caixa  
modular de ligações
Cód. 16687

Módulos terminais para 
caixa modular de ligações

Módulo terminal HDMI 
Módulo para caixa  
modular de ligações
. Cabo de 10 m
 Cód. 16682
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Table Box 101
.  Conectividade: VGA, vídeo  

composto, áudio mini jack 3.5 mm,  
2 * RJ45, tomada de corrente  
universal. 
Requer perfuração na mesa  
de 148 * 125 mm. 
Dim.: 155 * 130 * 155 mm.

 Cód. 16690

Table Box 301
.  Conectividade: VGA, HDMI, USB, 

vídeo composto, áudio mini jack 
3.5 mm, 2 * RJ45, tomada de  
corrente universal.

.  Requer perfuração na mesa  
de 168 * 125 mm.

. Dim.: 175 * 130 * 155 mm.
 Cód. 16691

Vision Techconnet Tilt
 Caixa de ligações motorizada  
de embutir em mesas.
Inclui:
· Tomada elétrica.
·  Módulo VGA com áudio
·  Módulo de dupla ligação RJ45.
· Tampa superior de alumínio.
· Caixa metálica.
·  Requer perfuração na mesa de 

220 mm de diâmetro e tampo 
de mesa de 110 mm (máx.) de 
espessura.

· Dim. : 164 * 145 * 200 mm.
 Cód. 16689

Table Box
Sistema mecânico de abertura 
progressiva e suave.
Com ligação direta dos cabos  
na parte inferior da caixa.



6.3.  Sistemas de distribuição CAT5

Transmissor VGA e áudio 
CAT5 ‑GA11T/A

· Alcance de 150 m.
· Entradas: VGA e áudio (mono).
· Saídas: 4 * CAT5 – digital.
· Resolução máx.: 1600 * 1200.
· Dim.: 54 * 99 * 26 mm.
· Peso: 185 g
 Cód. 79701

Recetor VGA e áudio 
CAT5 ‑GA14MT/A

· Alcance de 150 m.
· Entradas: VGA e áudio (mono).
· Saídas: 4 * CAT5 – digital.
· Resolução máx.: 1600 * 1200.
· Dim.: 80 * 150 * 30 mm.
· Peso: 320 g
 Cód. 16692

Recetor VGA e áudio CAT5 ‑GA11R/A

· Alcance de 150 m.
· Entradas: CAT5 – digital.
· Saídas: VGA e áudio (mono)
· Resolução máx.: 1600 * 1200.
· Dim.: 70 * 99 * 26 mm.
· Peso: 185 g
 Cód. 16695

Extensor HDMI por CAT5 
económico
.  Aumenta até 40 m a distância 

HDMI, com cabo de rede  
CAT5/CAT6  
(não incluído).

.  Inclui: emissor e recetor 
 Cód. 16694

Extensor USB  
por CAT5 económico

·  Alcance de 50 m, com 
cabo de rede CAT5/CAT6 
(não incluído).

· Inclui: emissor e recetor 
 Cód. 16696

VGA/áudio

VGA/áudio

ABtUS 
CAT5 – GA11T/A

UTP/STP 
CAT5e alcance de 150m

ABtUS 
CAT5 – GA11R/A

PC1

PC2

RGB ‑HV 
áudio

TV 12

TV 1

ABTUS 
CAT5 – RGB212T/AP

UTP/STP

FRENTE

Transmissor VGA e áudio  
CAT5 ‑RGB212T/AP

·  Sistema de distribuição/amplifi‑
cação com alcance de 300 m

· Entradas: 2 * RGB e áudio.
· Saídas: 12 * RJ45 VGA.

· Resolução máx.: 1900 * 1200.
· Dim.: 430 * 240 * 44 mm.
· Peso: 1350 g
 Cód. 16693

VERSO
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PC1

PC2

VGA/áudio

TV 4

TV 1

ABtUS 
AVA – GA246/A

VGA/áudio
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AVA – GA246/A

·  Sistema de distribuição  
e amplificação/switcher VGA  
com alcance de 50 m

·  Entradas: 2 * VGA e áudio.

·  Saídas: 4 * VGA e áudio.
· Resolução máx. : 1600 * 1200.
· Dim. : 200 * 113 * 44 mm. 
· Peso. : 800 g. 
 Cód. 16699

6.4.  Sistemas de distribuição VGA

FRENTE

VERSO

FRENTE

VERSO

VGA/áudio

VGA/áudio

AVA – GA 12N/A2

VGA/áudio
AVA – GA12N/A2

·  Sistema de distribuição e amplificação 
VGA com alcance de 50 m.

·  Entradas: VGA e áudio (mono).
·  Saídas: 2 * VGA e áudio (mono).
· Resolução máx. : 1600 * 1200.
· Dim. : 300 * 113 * 44 mm.
· Peso. : 620 g.
 Cód. 79705



Splitter VGA 1:2 250 MHz

· Amplifica o sinal até 65 m.
· Caixa metálica.
· Resolução máx.: 1920 * 1440 – 60Hz.
· Entrada D ‑Sub 15 M (saídas fêmea).
 Cód. 16700

Splitter VGA 1:4 350 MHz

· Amplificador profissional VGA
· Caixa metálica.
· Permite ligar 4 monitores.
· Resolução máx. 1920 * 1200.
· Entrada D ‑Sub 15 M (saídas fêmea).
 Cód. 16703

Splitter VGA 350 MHz 1:2/1:4

· Amplificador VGA.
· Caixa metálica.
· Disponível com 2 ou 4 saídas VGA.
· Entrada D ‑Sub 15 M (saídas fêmea).
 Cód. 16704

Splitter VGA 250 MHz 1:2/1:4

· Amplificador VGA.
· Caixa metálica.
· Disponível com 2 ou 4 saídas VGA.
· Entrada D ‑Sub 15 M (saídas fêmea).
 Cód. 16702

Vision splitter VGA 250 MHz

· Amplificador/duplicador VGA.
· Caixa em plástico.
· Resolução máx. 1920 * 1200.
· Ligações VGA – F.
 Cód. 16701
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Splitter AVA ‑HDMI

·  Alcance 15 m.
·  1 entrada HDMI, 2 ou 4 saídas HDMI 

(depende do modelo).
· Resolução máx. 1920 * 1200 ou 1080p.).
 Cód. 16705

TV1

TV4

Cabo 
HDMI

ABtUS 
AVA – HDMI

Splitter HDMI 1:2/1:4

·  1 entrada HDMI, 2 ou 4 saídas 
HDMI (depende do modelo).

·  Resolução máx.:  
1920 * 1200 ou 1080p.

· Cumpre DHCP.
· Caixa metálica.
 Cód. 16706

Switcher HDMI 2:1/4:1

·  Concentra 2 ou 4 fontes (depende  
do modelo) numa única saída.

· Seleção de fonte: botão ou comando.
·  Resolução máx.:  

1920 * 1200 ou 1080p.
 Cód. 16709

Switcher HDMI 4:1 Gefen

·  Concentra 4 fontes  
(até 1080p) numa única saída.

·  Cumpre HDMI v1.3 e HDCP.
·  Compatível com Apple TV.
·  Resolução  

máx. 1920 * 1200 ou 1080p.
·  Comando incluído.
 Cód. 16710

Switcher HDMI 1:4 Gefen

·  Permite distribuir 1 fonte por 4 saídas.
·  Cumpre HDMI v1.3 e HDCP
·  Resolução máx. 1920 * 1200 ou 1080p
·  Comando incluído.
 Cód. 16711

Conversor VGA a HDMI/DVI ‑D

Transforma o sinal analógico 
VGA em sinal digital HDMI
Cód. 16707

6.5.  Sistemas de distribuição HDMI
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Monitor

Mic

PC

DVD, VCR

Visualizador

Portátil

AVS ‑1200C/V2

Projetor

AVS ‑SSR8

Tela 
Motorizada

VGA/áudio

AVS ‑1200S/V2

S ‑Vídeo/áudio

Vídeo/áudio

Componente/áudio

VGA/áudio

VGA/áudio

TV

ABtUS
AVS ‑SCL402/A
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6.6.  Sistemas de comutação e controlo

VERSO

FRENTE

FRENTE

Switcher/scaler AVS ‑SCL402/A

·  Concentra 4 fontes de vídeo 
diferentes numa única saída.

·  Entradas: VGA, componente,  
Vídeo e S ‑Vídeo.

· Saida: VGA com áudio.
· Dim. : 200 * 115 * 45 mm.
· Peso : 800g.
 Cód. 16736

Switcher/scaler 
AVS ‑SCL802/A

·  Concentra 8 fontes de vídeo 
diferentes numa única saída.

·  Entradas: 2* VGA, 2* com‑
ponente,  
2* Vídeo e 2* S ‑Vídeo.

· Saida: 2* VGA com áudio.
· Dim. : 200 * 115 * 45 mm.
· Peso : 1350g.
 Cód. 16737

S ‑Vídeo/áudio

Vídeo/áudio

Componente/áudio

VGA/áudio

SXGA/áudio

TV

ABtUS
AVS ‑SCL802/A

Monitor

Controlador multimédia  
programável AVS ‑1200S/V2

· Dim. : 156 * 42 * 86 mm.
· Peso : 350g.
 Cód. 16741

Controlador IR universal  
para projetor e tela  
motorizada AVS ‑SSR8

· Dim. : 89 * 45 * 89 mm.
 Cód. 16744

Switcher multimédia  
AVS ‑1200S/V2

·  Switcher programável  
de elevada performance.

·  4* VGA (D ‑Sub 15 pin),  
4 * áudio, 4 * C ‑Vídeo  
(1x RCA), 4* áudio stereo 
(2* RCA), e 1 * Mic

·  Saída: 2* VGA,  
2 * C ‑Vídeo (1* RCA).

· Dim. : 235 * 125 * 30 mm.
· Peso : 400g.
 Cód. 16738

FRENTE

VERSO

VERSO



6.7.  Cabos e adaptadores

Cabo VGA M/M

Cabo mini jack

Cabo USB AA  ‑ M/F

Cabo HDMI

Cabo DVI ‑D

Extensor

Cabo USB A/B

Adaptador DVI ‑VGA
Cód. 12238

Cabo de alimentação

Cabo USB ativo
Cabo USB 2.0 de 5 m.
Cód. 78449

Cabo USB AA ‑M/M

Divisor mini jack
Cód. 16745

Ficha mini jack stereo
Cód. 16746

Cabo S ‑Vídeo
Cabo vídeo  
e aúdio stereo

Cabo mini jack/RCA

Splitter mini jack

Cabo VGA M/F
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Splitter VGA
Cód. 77264

indicar  
a medida 
pretendida

indicar  
a medida 
pretendida

indicar  a medida pretendida

indicar  
a medida 
pretendida



7.1.  Telas de projeção

7.2.  Telas de projeção elétricas

7.3. Outras telas

7.4. LED display

7.5. Soluções para vídeo hall

7.6.  Monitores profissionais para cartazes digitais

7.7. Outros monitores

7.8. Totens

Audiovisuais

7
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7.1.  Telas de projeção

Tela de suspensão REFLECTA
Caixilharia redonda branca.
Tela branca com costas pretas.

Bolsa de telas  
com tripé

Tela tripé REFLECTA
Tela metalizada  
ou branca.

TELAS / ECRÃS DE SUSPENSÃO MANUAIS
Formato Formato 1:1 Formato 4:3 Formato 16:9

Dimensões 
(cm) 125 * 125 150 * 150 160 * 160 180 * 180 200 * 200 240 * 240 152 * 114 178 * 134 214 * 163 240 * 180 178 * 100 214 * 121 240 * 135

Tripé Reflecta 
metalizada • •

Tripé Reflecta 
branca • • •

Suspensão 
Reflecta • • • • • • •

Bolsa  
de arrumação 
para ecrã  
e tripé

• • •

Se preferir, contacte -nos para aconselhamento da melhor solução ou visita de um técnico.

indicar  

dimensões 

pretendidas

indicar  
dimensões 
pretendidas

indicar  
dimensões 
pretendidas
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7.2.  Telas de projeção elétricas

Tela elétrica REFLECTA
Caixilharia redonda branca.
Tela branca  
com costas pretas.

Tela elétrica profissional RC REFLECTA
Caixa quadrada branca com IR embutido.
Reflecta Cosmos com moldura e costas pretas.

Tela GIANT SCREEN
Tela motorizada com caixa 
em alumínio branco.

Telas elétricas ADEO PRO
Caixa disponível em branco,  
preto ou alumínio anodizado.
Alta qualidade, melhor imagem.
Costas brancas.

Tela elétrica 
tensionada
Tela tensionada 
com moldura.

TELAS / ECRÃS ELÉTRICOS DE SUSPENSÃO
Formato Formato 4:3

Dimensões  
(cm) 171 * 128 176 * 132 196 * 147 203 * 153 213 * 160 244 * 183 246 * 185 296 * 222 300 * 225 305 * 229 350 * 265 400 * 300

Reflecta • • • • •
Profissional RC 
Reflecta Lux • • • •

Adeo Pro • • •

TELAS / ECRÃS ELÉTRICOS DE SUSPENSÃO
Formato Formato 1:1

Dimensões  
(cm) 150 * 150 160 * 160 180 * 180 200 * 200 240 * 240 250 * 250 300 * 300

Reflecta
Profissional RC 
Reflecta Lux • • • •

Adeo Pro • • • • • • •

Elétricos Equi de 160 a 300

Na encomenda indique o código e a medida desejada.

indicar  dimensões pretendidas

indicar  

dimensões 

pretendidas

indicar  
dimensões 
pretendidas
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7.3.  Outras telas

Tela com moldura rígida ADEO
Aro em alumínio desmontável preto.

Suporte de parede 
para ecrãs e telas 
(opcional)
Suporte de parede 
para telas: 20 a 35 cm.
Braço mural para telas 
de suspensão: 75 cm.

Tela portátil  
rebatível REFLECTA
Caixa em alumínio 
cinzento.

OUTROS ECRÃS
Formato Formato 1:1

Dimensões  
(cm)

120 
 *  

120

160  
*  

160

120  
* 

 90

160  
* 

 120

160  
* 

 125

180  
* 

 135

200  
* 

 150

250  
* 

 180

250  
* 

 190

300  
* 

 220

300  
* 

 225

350  
* 

 260

350  
* 

 265

400  
* 

 300

400  
* 

 350

450  
* 

 350

450  
* 

 400

500  
* 

 375

500  
* 

 400

600  
* 

 450

700  
* 

 500
Adeo Tensio 
(elétrico 
tensionado)

• • • •

Giant Screen 
(elétrico 
tensionado)

• •

Moldura  
rígida Adeo • • • • • • • •

Cenemobil 
portátil  
(ecrã de chão)

• • • • •

Outros 
tamanhos de  
ecrãs de chão

60" 80" 100"

Na encomenda indique o código e a medida desejada.

indicar  

dimensões 

pretendidas

indicar  
dimensões 
pretendidas



7.4.  LED display

Solução de visualização para 
aplicações de grande dimen‑
são em interior  
ou exterior.

Sistema modular: design 
inovador que facilita  
a aplicação de vários  
módulos para múltiplas  
possibilidades de montagem 
e fixação

Baixo consumo: valor seguro 
para aplicações que exigem 
máxima qualidade com  
custos controlados

Elevada qualidade  
de imagem: inclusive sob  
a luz direta do sol

. Estádios

. Ginásios

. Centros comerciais

.  Imagem corporativa 
no exterior

. Grandes eventos

Tecnicamente avançado
·  Módulos de 50 * 50 cm para todas as resoluções
·  Display de grande qualidade de LED SMD ou RGB
·  LED de longa duração
·  Pixel Pitch Real (sem pixéis virtuais)
·  IP65 na parte frontal e traseira (nos painéis para o exterior)
·   Facilidade de uso e montagem
·  Chassi avançado de baixo peso
·  Fácil acesso para manutenção
·  Monitores profissionais para cartazes digitais
·  Gama de entrada  - série MX -3 e MP 
·  Ideais para salas de reuniões e de conferência
·  HD ready e Full HD
·   Incorporam: RJ45 Remote Control Ready, Display Port 1.0
·  Sliding PC (opcional)
·  Videowall (opcional)

·  Energy Start 5.0
·  Disponível no tamanho: 23”, 32”, 40”, 46” e 65”
·  Uso continuado  - série DX -3
·  Pensados para uso intensivo: vida útil de 60.000 h
·  Full HD e elevada qualidade de imagem
·   Incorporam: RJ45 Remote Control Ready, Display Port 1.0
·  Sliding PC (opcional)
·  Videowall (opcional)
·  Energy Start 5.0
·  Disponível no tamanho: 40”, 46”, 55”, 70” e 82”
·  Com TDT incorporado  - série CX -2
·   Monitores profissionais com TDT incorporado
·  Full HD
·  Sliding PC (opcional)
·  Disponível no tamanho: 40” e 46”

78
As caraterísticas técnicas como o formato, peso, brilho e dimensão estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por parte do(s) fabricante(s).
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7.5.  Soluções para vídeo hall

Moldura fina de 11 mm 
série UX ‑3

Ideal para: centros comerciais, 
salas de controlo, aeroportos, etc…

DVI out, pensado para funcionar 
através de “Loop out”

Possibilidade de PC integrado

Incorporam: RJ45 Remote  
Control Ready, Display Port 1.0

Energy Start 5.0

Disponível no tamanho: 40” e 46” 

As caraterísticas técnicas como o formato, peso, 
brilho e dimensão estão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio por parte do(s) fabricante(s).

Moldura fina de 6,7 mm  
série UT ‑B e UT ‑2

Imagens impactantes

Opção de computador  
integrado de 40 GB

Software “UD” (opcional)  
para controlar videowall  
de até 250 monitores  
via WAN ou LAN

Incorporam: RJ45 Remote

Control Ready, 

Display Port 1.0

Energy Start 5.0

Disponível no tamanho: 46”



80

7.6.  Monitores profissionais  
para cartazes digitais

Gama de entrada 
Série MX ‑3 e MP 
Ideais para salas de reuniões  
e de conferência HD ready  
e Full HD
Incorporam: RJ45 Remote 
Control Ready, Display Port 1.0
Sliding PC (opcional)
Videowall (opcional)
Energy Start 5.0
Disponível no tamanho:  
23”, 32”, 40”, 46” e 65”.

Uso continuado  
Série DX ‑3
Pensados para uso intensivo: 
vida útil de 60.000 h
Full HD e elevada qualidade  
de imagem
Incorporam: RJ45 Remote 
Control Ready, Display Port 1.0
Sliding PC (opcional)
Videowall (opcional)
Energy Start 5.0
Disponível no tamanho:  
40”, 46”, 55”, 70” e 82”.

As caraterísticas técnicas como o formato, peso, brilho 
e dimensão estão sujeitos a alterações sem aviso  
prévio por parte do(s) fabricante(s).

Com TDT incorporado  
Série CX ‑2
Monitores profissionais com 
TDT incorporado
Full HD
Sliding PC (opcional)
Disponível no tamanho:  
40” e 46”.
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7.7. Outros Monitores

Monitores tácteis  
Série TS ‑3: 
informação interativa
Informação administrada via 
rede WAN ou LAN.
Sliding PC (opcional, exceto  
no modelo de 32” que inclui PC 
incorporado).
Disponível no tamanho:  
32”, 40”, 46”, 65”, 70” e 82”.

Monitores multidisplay 
Série MD230:  
Maize, um novo conceito
Monitor Full HD ultra fino de 23”.
Ampla e fácil conectividade 
(suporta várias interfaces).
Inclui suporte regulável  
em altura que permite ligeira 
inclinação.
O suporte permite criar  
múltiplos ecrãs.
Disponível com  
3 ou 6 monitores.

Monitores de elevada  
luminosidade Série DR: 
para exterior ou montras
Open frame opcional para  
instalações personalizadas.
Opção DR ‑S com moldura  
para vitrines, museus, etc…

CMB11-06



82

7.8.  Totens

Aplicações:
. Centros comerciais
.  Pontos de informação 

em espaços públicos
.  Publicidade em espaços 

de venda
. Aeroportos
.  Estações rodoviárias  

e ferroviárias
. Museus
. Hotéis
. Entidades bancárias
. Sedes corporativas
. Escolas
. Centros desportivos
. Totem de exterior

Totem de exterior táctil:

Sistema de antivandalismo.

Resistente à água, humidade  
e altas temperaturas.

Disponível no tamanho: 46” e 70”.

Totem de interior Full HD:

Sofisticado, fiável  e de fácil 
utilização.

Incorpora computador de 40 GB.

Disponível no tamanho: 46”.

Totem económico

Adequado para mostrar  
informação dinâmica em  
espaços públicos.

Personalizável: cor, identidade 
corporativa.

Instalação na horizontal  
ou na vertical.

Fabricado com materiais  
de elevada resistência  
e durabilidade.

Fácil acesso ao ecrã para tarefas  
de manutenção.

Disponível no tamanho: 40” e 46”.



8.1. Suportes para ecrãs

8.2. Mesas para projetor

8.3. Armários para audiovisuais

8.4. Tribunas

8.5. Flipcharts e porta catálogos

8.6. Quadros brancos

8.7. Acessórios para quadros brancos

Mobiliário 
audiovisual

8
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8.1.  Suportes  
para ecrãs

Cód. 78565

Cód. 78576

Cód. 78569

Cód. 78577

Cód. 78570

Cód. 78566

Cód. 78573

Cód. 78571

Cód. 78567

Cód. 78574

Cód. 78572

Cód. 78568

Cód. 78575

Suporte
P0 (1450) Alumínio 
P0 (2000) Alumínio
P0 (1450) Preto
P0 (2000) Preto
Base inferior
Preto:
Cinzento:
Faia:
Estantes
Preto: 
Cinzento:
Faia: 
Base sobre rodas
Preto: 
Cinzento: 
Faia:

Disponível em duas alturas

·  Inclui de série um adaptador  
UniSlide H2 (válido até 50")

·  Cumpre a norma VESA 200 * 100, 
200 * 200, 400 * 200, 400 * 400, 
600 * 200, 600 * 400, 800 * 400  
e ecrãs com padrão de orifícios  
de 800 * 500 mm

Suporte de pé Flatscreen  
FH MT 1450/2000

Prático suporte sobre rodas.

Elegante, estético e funcional.

Muito seguro e estável.

Estantes e base opcionais para DVD, 
videoconferência.

Suporte Universal de pé  
para ecrãs LCD/Plasma

Muito estável, de fácil montagem  
e acoplagem/libertação do ecrã.

Mecanismos de ajuste da inclinação 
bastante seguros e fáceis de operar. 

Ocultação de cabos na coluna vertical;

Altura do ecrã ajustável;

Prateleiras opcionais.

Possibilidade de personalização  
da cor da coluna central.

Dimensão da base:  
880 * 660 * 108 mm
Altura em uso: 1800 mm
Capacidade: 100 kg
Peso neto: 60 kg
Ajustamento do ângulo  
de visão: Max. 20.º
Cor: prata

Cód. 78572



Suporte de ecrã 251
Suporte de parede extensível 
para LCD/TFT até 35 kg.
Existe em duas cores: preto  
e prateado.
LCD/TFT 10”, 26”

Cód. 78592

Suporte de ecrã 254
Suporte de parede para 
Plasma/LCD até 50 kg. 
O suporte é extensível  
de 100 mm a 450 mm.
Existe em duas cores: preto  
e prateado.
Plasma/LCD 26”, 37”

Cód. 78593

Suporte de ecrã 275
Suporte de parede rotativo para 
Plasma/LCD/TFT até 80 kg.
Extensível de 100 mm a 690 mm 
e pode ser rodado até uma 
amplitude máxima de 15º, sendo 
o suporte do braço extensível  
de 100 mm a 380 mm, com um 
ângulo máximo de rotação  
de 180º.
Existe em duas cores: preto  
e prateado.
Plasma/LCD/TFT 30”, 63”

Cód. 78598

Suporte de ecrã 280
Suporte de teto rotativo para 
Plasma/LCD/TFT até 80 kg. 
O suporte do ecrã é extensível  
de 100 mm a 690 mm e pode  
ser rodado até uma amplitude 
máxima de 15º.
O suporte de teto é extensível  
de 900 mm a 1350 mm e tem  
uma rotatividade máxima de 360º.
Existe em duas cores: preto  
e prateado.
Plasma/LCD/TFT 30”, 63”

Cód. 78599

Suporte de ecrã 256
Duplo suporte de parede para 
Plasma/LCD até 50 kg. 
O suporte de parede é extensível 
de 100 mm a 450 mm e pode 
ser rodado até uma amplitude 
máxima de 15º, sendo o suporte 
do braço extensível de 140 mm  
a 350 mm, com um ângulo 
máximo de rotação de 180º.
Existe em duas cores: preto  
e prateado.
Plasma/LCD 26”, 32”

Cód. 78595

Suporte de ecrã 255
Suporte de parede para Plasma/
LCD até 50 kg. 
O suporte é extensível de 
100 mm a 450 mm e pode ser 
rodado até uma amplitude 
máxima de 15º.
Existe em duas cores: preto  
e prateado.
Plasma/LCD 26”, 32”

Cód. 78594
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Suporte de ecrã 250
Suporte de parede para LCD/TFT 
até 20 kg.
LCD/TFT 10”, 26”

Cód. 78591
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Mesa de videoprojetor M310
·  Estável e muito robusta para  

projetores e outros equipamentos
· Ajustável em altura
· Plataforma inclinável
· Grande capacidade de carga
·  Prateleira inferior opcional para 

computador portátil ou DVD
 Cód. 78521

 Cód. 78522 (prateleira inferior)

Regulável 
620 ‑1050 mm
390 * 390 mm
35 kg
Cinzento claro
9,5 kg

Regulável 870 a 1120 mm
450 * 450 mm amovível
450 * 450 mm
Tripla, com cabo de 5 m
Cinzento claro
1120 * 670 x 450 mm 
(a * l * p)

Regulável 850 ‑1200 mm
500 * 400 mm
25º
Opcional, 415 * 340 mm
20 kg
Cinzento claro

Altura:
Prateleira:
Capacidade: 
Carga:
Cor:
Peso:

Altura:
Tabuleiro: 
Computador:
Tabuleiro DVD:
Tomada:
Cor:
Dimensões:

Altura:
Prateleira superior:
Inclinação tabuleiro:
Prateleira inferior:
Capacidade carga:
Cor:

1150 mm
500 * 400 mm
400 * 400 mm
25/15 kg
10 kg
Cinzento

Altura:
Prateleira superior:
Prateleira inferior:
Capacidade carga:
Peso:
Cor:

Mesa de videoprojetor GIANT 
·  Leve e portátil
·  Dobrável: fácil armazenamento  

e transporte
·  Resistente: para uso intensivo
·  Plataforma superior inclinável  

para corrigir a distorção  
da imagem

·  Tabuleiros antideslizantes  
com canto antiquebra

 Cód. 78450

Mesa de videoprojetor PT3
· Manuseável, móvel e robusta
·  Máxima segurança, graças  

ao seu baixo centro de gravidade
·  Ampla plataforma para qualquer 

equipamento audiovisual
· Altura regulável
·  Dispõe de 4 rodas, 2 com travão
· É fornecida desmontada
 Cód. 77284

Mesa de videoprojetor PALADIO
·  Projetor, computador e DVD  

numa única mesa
·  Plataforma inclinável + 10º  

para projetor
·  Prateleira amovível  

para computador portátil
·  Prateleira para DVD ou VCR
·  Tripla tomada de ligação  

com cabo de 5 m
·  Dispõe de 4 rodas, 2 com travão
 Cód. 78499

8.2.  Mesas para projetor
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Regulável 85 a 125 cm
35 * 45 cm
24 * 36 cm 
Mecanismo com gás
13 kg
branco

100 cm
35 * 32 cm
8 kg/ tabuleiro
16 kg
Alumínio branco
(A/L/P): 100 * 55 * 73 cm

Altura:
Tabuleiro superior:
Prateleira inferior: 
Ajuste de altura:
Capacidade carga:
Cor:

Altura:
Tabuleiro:
Capacidade carga:
Peso:
Cor:
Dimensões:

Mesa para projetor 
STANDMASTER
·  Tudo em um
·  Dupla função: mesa e carrinho  

ao mesmo tempo
·  2 tabuleiros reguláveis em altura  

e que recolhem
·  Fácil de instalar
·  Rodas robustas com perfil  

de borracha
·  Capacidade de carga: 5 kg
 Cód. 16731

Regulável 80 a 140 cm
64 * 43 cm
8 kg/ tabuleiro25 kg
6 kg
tabuleiro: cinza escuro
(A/L/P): 85 ‑125 x 35 * 42 cm

Mesa para projetor MULTISTAGE
· Elegante e funcional
·  Mesa funcional com 3 tabuleiros 

de aço
·  Tabuleiro superior fixo  

e 2 tabuleiros reguláveis em altura
·  Construção sólida com tubos  

de aço
· Coluna de alumínio anodizado
·  Régua com 3 tomadas e cabo  

de 1,4 m
· 4 rodas (2 com travão)
 Cód. 16732

Altura:
Tabuleiro superior:
Capacidade carga:
Peso:
Cor:
Dim.:

Mesa para projetor TELEMASTER
· Flexível e portátil
· Tabuleiro de plástico rígido
· Inclui asa para facilitar o transporte
· Fácil e rápido de instalar
·  Pés telescópicos de grande 

estabilidade
· Regulável em altura e inclinação
· Grande capacidade de carga
·  Tabuleiro inferior opcional para 

equipamento auxiliar
 Cód. 16734
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Altura:
Tabuleiros:
Capacidade de carga:
Peso:
Cor tabuleiro:

Altura:
Tabuleiros:
Capacidade de carga:
Inclinação:
Peso:
Cor:

Mesa para projetor  
MER 02
·  Elegante e prática
·  Funcional, estável e portátil
·  Pé com 5 rodas (2 com travão)
·  Tabuleiro superior regulável em altura  

e com deslocamento lateral
·  Tabuleiro inferior fixo
·  Base de aço e tabuleiros de aglomerado. 

Cód. 16714

Mesa para projetor  
SOLO 9000
·  Compacta e inclinável
·  Tabuleiro inclinável com apoios antiqueda
·  Altura regulável
·  Mesa estável e robusta
·  Plataforma ampla
·  Inclui 4 rodas.
 Cód. 16715

104 a 122,5 cm
44,5 * 31,5 cm
8 kg
11,5 kg
cerejeira/alumínio

80 a 120 cm
50 * 40 cm
20 kg
15º
11 kg
cinza

Mesa para equipamento  
audiovisual VT1
·  Perfeito para equipamento audiovisual 

pesado
·  Robusto e resistente
·  Estrutura de plástico rígido
·  Tabuleiros de plástico de elevada 

resistência
·  4 rodas (2 com travão).
 Cód. 16716
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Peso:

Cor: 
Peso:
Dim. (A/L/P):

Armário para audiovisuais  
AV955/956
·  Elevada qualidade
·  Prateleira superior deslizante
·  2 prateleiras ajustáveis em altura
·  Sistema de passagem de cabos na parte 

superior e traseira
·  Abertura de portas a 270°
·  Grelha de ventilação na parte traseira
·  Com fechadura
·  Bolsa na parte interior da porta para 

pequenos objetos
·  4 rodas (2 com travão).
 Cód. 16717

75 Kg

Faia ou cinzento
40 Kg
966 * 550 * 600 mm

8.3.  Armários para 
audiovisuais

Armário para audiovisuais  
Vega AV600
·  Prateleiras removíveis
·  Régua de 5 tomadas elétricas
·  Estrutura em metal
·  Sistema de fecho central.
 Cód. 16721

Armário para audiovisuais  
AV955S
·  As mesmas especificações que  

o modelo AV955
·  Com porta traseira de abertura a 90°. 

Cód. 16718

Armário para audiovisuais  
AV955GS
·  As mesmas especificações que o 

modelo AV955
·  Com porta traseira de abertura a 90° 

e portas frontais em vidro.
 Cód. 16720
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Peso:
Dim. (A/L/P):

Peso:
Dim. (A/L/P):

Cor:

Peso:
Dim. (A/L/P):

Cor:

Armário para audiovisuais AV
·  Prateleira superior deslizante
·  2 prateleiras ajustáveis em altura
·  Abertura de portas a 270°
·  Grelha de ventilação na parte traseira
· Com fechadura
·  Bolsa na parte interior da porta para 

pequenos objetos
·  4 rodas (2 com travão).
 Cód. 16723

Armário para audiovisuais  
Vega ST42
·  Elevada qualidade
·  Suporte robusto para televisores  

LCD de 32” a 65”
·  Altura e inclinação do suporte ajustáveis
·  Sistema de passagem de cabos na parte  

superior e traseira
· Abertura de portas a 270°
·  4 rodas (2 com travão)
· Não inclui o televisor LCD.
 Cód. 16724

Armário para audiovisuais  
Vega ST25 ‑CB
·  Elevada qualidade
·  Suporte robusto para televisores  

LCD de 32” (peso máx.: 25 Kg)
·  Altura e inclinação do suporte ajustáveis
·  Sistema de passagem de cabos na parte  

superior e traseira
· Abertura de portas a 270°
· Com fechadura
·  4 rodas (2 com travão)
· Não inclui o televisor LCD.
 Cód. 16722

40 kg
966 * 550 * 600 mm

84 kg
820 * 1092 * 550 mm 
(sem o suporte LCD)
Faia

84 kg
820 * 1092 * 550 mm 
(sem o suporte LCD)
Faia

Grelha de 
ventilação 
na parte 
traseira
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8.4.  Tribunas

Altura:
Tabuleiro leitura:
Tabuleiro inferior:
Rodas:
Peso:
Cor coluna:
Cor estante:
Dimensões:

Tribuna LECTERN
·  Tribuna moderna e elegante
·  Muito estável e resistente
·  Tabuleiro de leitura regulável em altura 
·  Robusta coluna de alumínio
·  Base de tubos de aço
·  Tabuleiro inferior regulável em altura
·  Com 4 rodas de grande tamanho,  

(2 com travão).
 Cód. 78535

Tribuna com áudio Sahara
·  Com amplificador e colunas
·  Amplificador de 60W
·  Distância de transmissão 15 a 30 m
·  Inclui 3 woofers
·  Coluna ALT (Acoustic Lens Technology)
·  Microfone flexível
·  Luz
·  Estrutura em metal
·  Tampo em madeira.
 Cód. 16726

Tribuna PA 10 AV
·  Tampo inclinado com orifício 

de passagem de cabos
·  Prateleira deslizante
·  Compartimento com 2 portas 

e orifícios de ventilação
· 4 rodas (2 com travão).
 Cód. 16728

Tribuna PA 18 AV
·  Tampo com orifício para passagem 

de cabos
·  Prateleira deslizante
·  Compartimento com 2 portas  

e orifícios de ventilação
· 4 rodas (2 com travão).
 Cód. 16730

Tribuna 80
Cód. 16729

Tribuna Classic
·  Estrutura metálica sólida
·  Tabuleiro superior inclinado  

para fácil e cómoda leitura
·  Prateleira inferior adicional
·  Tabuleiros resistentes e fáceis  

de limpar
·  4 rodas (2 com travão)
·  Painel frontal apto para  

a colocação do logótipo  
da empresa (não incluído)

Dim. (A/L/P): 1180 * 590 * 450 mm

preto
29 kg 
1100 * 420 * 580 mm 

52 kg 
1240 * 650 * 550 mm 

60 kg 
1240 * 650 * 550 mm 

675 * 400 mm
240 * 95 mm
15 kg 
1125 * 675 * 400 mm 

Cor:
Peso:
Dim. (A/L/P):

Peso:
Dim. (A/L/P):

Peso:
Dim. (A/L/P):

Tampo superior (L/P):
Prateleira (L/P):
Peso:
Dim. (A/L/P):

Regulável 100 ‑1300 mm
600 * 450 mm
400 * 300 mm
4 (2 com travão)
17 kg aprox.
Alumínio branco RAL 9006
Cinzento claro
1000 ‑1300 * 600 * 500 mm 
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8.5.  Flipcharts e porta catálogos

Flipchart Sahara
·  Estrutura tubular em metal
·  Quadro branco magnético 

na face oposta.
 Cód. 16712

1030 a 1740 mm

860 * 650 mm 
6 kg
Preto

Altura ajustável:
Dimensões  
da superfície (A/L):
Peso:
Cor:

Porta catálogos  
FLEXFOLD
·  Estrutura metálica
·  Encolhe ‑se como um acordeão 

ocupando muito pouco espaço 
durante o transporte.

 Cód. 16713

6
1620 * 620 * 260 mm

380 * 620 * 260 mm 
6 kg
Cinzento

Compartimentos:
Dimensões:
Dimensões 
dobrado:
Peso:
Cor:

Porta catálogos  
CADDY
·  Estrutura metálica
·  Desdobrável, instalável 

na parede ou no chão, 
10 compartimentos.

 Cód. 78536

1370 mm

235 * 190 * 15 mm
1370 * 300 * 240 mm 
6,5 kg
Preto

Altura:
Dimensões dos 
compartimentos:
Dimensões:
Peso:
Cor:
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ESPECIFICAÇÕES Flipcharts

Tripé Móvel Universal Silvertec Eco Profissional Silvertec Móvel

Superfície do tabuleiro Laqueado Aço laqueado Aço laqueado Aço laqueado Aço vitrificado Aço laqueado

Dimensões tabuleiro (cm) (A x L) 98,5 x 68,5 103 x 71 100 x 74 105 x 69 107 x 71 102 x 73

Rodas  - Sim  -  -  - Sim

Magnético  - Sim Sim Sim Sim Sim

Permite escrita no tabuleiro  - Sim  -  - Sim  -

Braço lateral  -  - 2  -  - 1

Tipo papel Bloco papel Bloco papel Bloco papel Bloco papel Bloco papel Rolo/bloco papel

Papel e marcador incluído Cinza claro Laqueado prata RAL 9006 (alumínio branco) Prata

Altura (cm) 195 máx. 122 -200 máx. 180 máx. 190 máx. 179 máx. 170 -200

Peso (kg) 10 16,4 12,9 13,5 13 21,5

Outros Bandeja Permite escrita e 
ímanes, bandeja Bandeja Bandeja Inclui pinça papel, 25 

anos garantia de escrita Bandeja

Silvertec Eco
Cód. 79689

Móvel
Cód. 14687

Profissional
Cód. 79690

Universal
Cód. 78688

Silvertec Móvel
Cód. 79691

Tripé
Cód. 79687



Linha Pro
Superfície Porcelana

Linha Lightboard
Superfície Porcelana Linha Lightboard

Superfície Cerâmica Magnética

94

8.6. Quadros brancos

Quadros em  

porcelana branca 

vitrificada a 800 ºC.

Garantia vitalícia  

na superfície  

de escrita.

Disponíveis  

em vários  

formatos e 

tamanhos.

BRANCO

Dimensões 
(cm)

Código
Lisos

Código 
Pautados

Código 
Quadrículados

Código  
Mate

45 x 60 76916 – – –

60 x 90 76917 – 76913 –

90 x 120 76914 – 76915 –

120 x 100 – 76907 75659 –

120 x 150 76906 76907 75659 75749

120 x 150 – 75650 76908 –

120 x 180 74387 – – 75748

120 x 200 77083 76909 76910 75747

120 x 240 75455 75650 76908 75746

120 x 250 77084 76911 76912 75745

120 x 300 77085 75651 75660 –

BRANCO

Dimensões (cm) Código Lisos Código Mate

45 x 60 75779 –

60 x 90 75778 –

90 x 120 75777 –

120 x 120 75776 –

120 x 150 75771 75744

120 x 180 75776 75743

120 x 200 75775 75742

120 x 240 75759 75737

120 x 250 75750 75736

BRANCO

Dimensões (cm) Código Lisos

45 x 60 75721

60 x 90 75720

90 x 120 75719

120 x 120 75718

120 x 150 75717

120 x 200 75715

120 x 240 75714

120 x 250 75709

BRANCO

Dimensões (cm) Código Lisos

45 x 60 75735

60 x 90 75734

90 x 120 75733

120 x 120 75731

120 x 150 75730

120 x 200 75728

120 x 240 75723

120 x 250 75722

VERDE

Código
Lisos

Código 
Pautados

Código 
Quadrículados

76918 – –

76919 – 75662

76925 – 75663

– 76922 75664

76920 76923 76924

– – –

– – –

76921 75655 75665

– – –

76926 75656 75666

77082 75657 75667

Contraface em folha de alumínio 
de 50 Microns. Moldura e calha 
porta giz ou porta marcadores  
em alumínio anodizado. Os cantos 
dos quadros e as extremidades  
da calha estão protegidos por  
aplicações em PVC. Disponível  
noutras dimensões e superfícies.

Para tamanhos personalizados por favor, consulte -nos em através do email: magicboards@arealeditores.pt

Linha Pro
Superfície Cerâmica Magnética

Fabricado em 

chapa de aço, 

esmalte  

vitrificado  

a 800º C

Fabricado em chapa de aço, esmalte  
vitrificado  
a 800º C

Fabricado 
em chapa de aço, 

lacado  
a 800º C

Fabricado em 

chapa de aço, 

esmalte  
vitrificado  
a 800º C
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8.7.  Acessórios para quadros brancos

CleverWall
·  Superfície aderente para projeção  

com propriedades de quadro branco.
·  Pode ser aplicado em quadros  

brancos ou superfícies planas.
· Fácil de instalar e de limpar.
·  Superfície branca mate, ideal para 

projetores de ulta curta distância
·   Pode ser usado como quadro branco
·  1,5 mm de espessura
·  Pode ser colocado na vertical ou na 

horizontal
· Rolo de 3 * 1,5 m
· 1 ano de garantia.
 Cód. 16873

CleverSponge
.   Apagador amigo do ambiente:  

limpa só com água  
sem necessidade de detergentes. 
Dim.: 100 * 60 * 28 mm.

 Cód. 16747

Magicwipe
·   Conjunto para limpar 

quadros com escrita  
a marcador, sejam  
de porcelana, interativos, 
melamina, ou outros.

 Cód. 14223

Lenços  
de limpeza
Cód. 75783

Spray  
de limpeza
Cód. 75051

Apagador  
magnético  
para marcador
Cód. 75790

Marcadores
preto
azul
verde
vermelho 

Cód. 77131

Cód. 76942

Cód. 77132

Cód. 77133

Suporte para 
marcadores
Cód. 75784



Todos os nomes de marcas e de produtos 
mencionados são propriedade dos 
respetivos fabricantes ou das marcas 
registadas dos respetivos proprietários. 
As configurações e especificações estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
As imagens e fotos são apenas ilustrativas, 
podendo os produtos ter variações 
comparativamente às imagens 
apresentadas.

Contacte-nos:
magicboards@arealeditores.pt






