
 

 

 
      Nabídka interaktivních tabulí         
   
Interaktivní tabule StarBoard se vyrábí v různých velikostech, funkce tabule a software jsou u 
všech tabulí totožné, liší se pouze velikost tabule a její cena.  
 Součástí instalace je projekční zařízení, kde je možné si vybrat nelevnější instalaci 
stropního projektoru, dražší variantu s krátkou projekční vzdáleností, nebo instalaci 
projektoru s ultra krátkou projekční vzdáleností s instalací nad tabulí.  

Pozn: Veškeré ceny v této nabídce jsou konečné ceny vč. DPH.  

Interaktivní tabule: 
o StarBoard FX-79E2 - má poměr stan 4:3 a úhlopříčku 200cm.  

 

Projektor:  
o Varianta 1: Epson EB-X31 – kvalitní projektor za velmi přijatelnou cenu, který je 

otestován dlouhodobým používáním. Je spolehlivý a poradí si i se světlejšími 
místnostmi. Svítivost projektoru je 3200 ANSI.  

o Varianta 2: Epson EB-530 - projektor s krátkou projekční vzdáleností, svítivost 
3200 ANSI. Instalace nad tabulí na cca 1m dlouhém držáku.  

o Varianta 3: Hitachi CP-AX2504 - projektor s ultra krátkou projekční vzdáleností. 
Svítivost projektoru 2700 ANSI - Hitachi projektory svítí dostatečně i při těchto 
hodnotách.     

o Varianta 4: NEC UM361X - projektor s ultra krátkou projekční vzdáleností. Tento 
projektor je ideální řešení pro světlejší prostory. Svítivost 3600 ANSI.  

o Kalkulace 
 StarBoard FX-79E2  - 28 490Kč 
 Epson EB-X31  – 11 990Kč 
 Epson EB-530 s držákem ELMBP45 – 24 490Kč 
 Hitachi CP-AX2504 – 24 490Kč (platí pouze pro školská zařízení)  
 NEC UM361X – 32 780Kč 
 Montáž, kabeláž, stropní držák, kvalitní ozvučení,  mont. materiál, školení učitelů, doprava  -  9900Kč  

 u krátké a ultrakrátké projekce držák v ceně projektoru – 8800Kč 

  Celková cena:  

 Varianta 1: 50 380 Kč vč. DPH  

 Varianta 2: 61 780 Kč vč. DPH 

 Varianta 3: 61 780 Kč vč. DPH 

 Varianta 4: 70 070 Kč vč. DPH 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Interaktivní tabule: 

 StarBoard FX-89WE2 - má poměr stan 16:9 a úhlopříčku 226cm. 

Projektor:  
o Varianta 1: Epson EB-W31 - kvalitní LCD  projektor za velmi přijatelnou cenu, 

který je otestován dlouhodobým používáním. Je spolehlivý a poradí si i se 
světlejšími místnostmi. Svítivost projektoru je 3200 ANSI.  

o Varianta 2: Epson EB-535W - projektor s krátkou projekční vzdáleností, svítivost 
3400 ANSI. Instalace nad tabulí na cca 1m dlouhém držáku. 

o Varianta 3: Hitachi CP-AW2505 - - projektor s ultra krátkou projekční 
vzdáleností. Svítivost projektoru 2700 ANSI - Hitachi projektory svítí dostatečně i 
při těchto hodnotách.     

o Varianta 4: NEC UM351W - projektor s ultra krátkou projekční vzdáleností. Tento 
projektor je ideální řešení pro světlejší prostory. Svítivost 3500 ANSI.  

o Kalkulace 
 StarBoard FX-89WE2  - 35 490Kč 
 Epson EB-W31  – 12 890Kč 
 Epson EB-535W s držákem ELMBP45 – 29 490Kč 
 Hitachi CP-AX2505 – 27 490Kč (platí pouze pro školská zařízení)  
 NEC UM351W – 38 990Kč 
 Montáž, kabeláž, stropní držák, kvalitní ozvučení,  mont. materiál, školení učitelů, doprava  -  9900Kč  

 u krátké a ultrakrátké projekce držák v ceně projekotru – 8800Kč 

 Celková cena:  

 Varianta 1: 58 280 Kč vč. DPH  

 Varianta 2: 73 780 Kč vč. DPH 

 Varianta 3: 71 780 Kč vč. DPH 

 Varianta 4: 83 280 Kč vč. DPH 
 
 

Kalkulace jsou ukázkové, v nabídce je kompletní modelová řada projektorů HITACHI, 
NEC, PANASONIC a EPSON - je možné je jakkoliv kombinovat.  

 
Ozvučení je v ceně instalace a je realizováno dřevěnými reproduktory Genius 

2x20Wrms instalovanými na zeď. Toto ozvučení je naprosto dostatečné a kvalitní i pro 
velkou třídu. V případě zájmu je možné samozřejmě použít jakékoliv jiné reproduktory.  

 
Interaktivní tabule je možné instalovat místo stávající triptych tabule. Interaktivní 

tabule je místo prostředního dílu a má volitelně bílá či zelená keramická křídla. Celý triptych 
systém s pojezdem stojí 25 900Kč vč. DPH a montáže (demontáž staré tabule není v ceně). 

     
Všechny interaktivní tabule StarBoard jsou dodávány s velmi propracovaným SW pro 

maximální interaktivní využití tabulí. Tento SW je zdarma včetně aktualizací a to i pro 
domácí použití např. při domácí přípravě učitelů. Instalace tohoto SW na počítač připojený 
k tabuli je v ceně montáže.  

 
 
 
 
 



 

 

 
Tabule StarBoard nerozeznává pouze jeden prst (tužku), ale umí rozeznat gesta 

(podobně jako na tabletu), nebo mohou na tabuli pracovat dva žáci najednou. Tabule Hitachi 
jsou kompatibilní se SW Smart Notebook – je možné jej k tabuli přikoupit za 8 900 Kč vč. 
DPH.      

V neposlední řadě je výhodou veliká odolnost tabulí proti poškození – celou plochu 
tvoří robustní plech, který je velmi odolný. Polohu prstů snímá tabule opticky ze strany. 
Optické snímání je velmi přesné a má velmi rychlou odezvu. Tabule StarBoard nemá žádný 
panel na fixy, vše se ovládá velmi intuitivně na dotykové ploše. 

 
Dále také provádíme malbu dekoračního pozadí za interaktivní tabule (zejména k malým 
dětem). Cena je v rozmezí cca 3-6000Kč, dle náročnosti a velikosti.  

 
    V ceně montáže je i školení učitelů pro práci s tabulí StarBoard. 

 
 
Vzorové instalace:  

  
StarBoard FX-79E1 na zeď + stropní projektor BenQ MX525 + ozvučení + dekorační pozadí 
(ZŠ a MŠ SNP 6, Ústí nad Labem) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
StarBoard FX-79E1 + stropní projektor EPSON EB-X18 + tabule triptych s pojezdem + 
ozvučení (ZŠ a MŠ SNP 6, Ústí nad Labem) 
 

 
 

 
StarBoard FX-79E1 s montáží na zeď s původními křídly + Projektor Hitachi CP-AX2504 
s ultakrátkou projekcí + ozvučení (ZŠ a MŠ Koštice) 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
StarBoard FX-79E1 s pojezdem + Projektor Epson EB-530 s krátkou projekcí + ozvučení (MŠ 
Vaňov, Ústí nad Labem) 
 
 

 
 
 

StarBoard FX-79E1 s montáží na zeď + Projektor Epson EB-530 s krátkou projekcí + ozvučení 
(ZŠ a MŠ Verneřice) 
 

 


