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Стойка за стена с 
регулируема височина. 

+ 

Специален комплект, включващ 
подарък Trulift стойка за стена с 
регулируема височина с всеки 
X5 или X7 дисплей на стандартна 
цена. 
 

- Не може да се комбинира с 
други промо предложения 

- Валидност: 31.12.2017 г. 

X5, X7 + TRULIFT 

Подарък! 

2 UB, FB Серии + 
безплатен 
образователен 
софтуер 
 

1 самостоятелен 
презентатор  + 5 
лиценза за 
съвместна работа. 

+ 

или 

- Избира се само едната софтуерна 
опция 

- Не може да се комбинира с други 
промо предложения 

- Валидност: 31.12.2017 г. 

Пакет Класна стая – 
лиценз за 1 година. 
За инсталиране на 
до 3 различни 
устройства.  
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+ 

Ранна 
резервация VN 

Подарък! 

С всяка ранна резервация на интерактивен 
дисплей TT-8618VN, получавате X10D 
Android Box като подарък: 
 

• Android 6.0 
• 8 core 64-bit 
• Поддържа 4K@60 fps 
• Поддържа Airplay & Miracast 
• Поддържа Google Play Store, Google 

Service, Gmail, и т.н. 
• Тъч функция. Управление директно от 

потребитвлския интерфейс.  
 

- Не може да се комбинира с други 
промо предложения 

- Доставките ще се изпълняват след 
02.01.2018 г.  

- За резервации преди 31.12.2017  г. 

Първи 
поръчки на X9 

+ 

Специален комплект, включващ 
подарък OPS компютър с всеки 
дисплей от UB серията 
(WB5250G4 – Intel Core i5, 4GB 
RAM, 500 GB HDD, 4K резолюция). 

 

- Не може да се комбинира с 
други промо предложения 

- Валидност: 31.12.2017 г. 
 

Подарък! 

UB Серия + 
OPS PC 

X7, X5 X9 

Вземете чисто новият Trutouch 

X9 на невероятна цена само до 

25.12.2017 
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VN86 

31686 
лв. с ДДС 

• 86¨, 4K тъч дисплей 
• Две 1080P камери / Вграден масив от 

микрофони с премахване на ехото 
• Нов интуитивен интерфейс,  без 

необходимост от обучение 
• Най-добрият ъгъл на видимост с 

антирефлексното стъкло с оптично 
залепяне 

• Функция за разпознаване на обекти 
• Включен OPS компютър 
• BYOD 
 

- Не може да се комбинира с други 
промо предложения 

- За поръчки получени преди 25.12. 
2017 г. 

- Стандартна цена: 41016 лв. с ДДС 

Подарък! 


