
Perfecte weergave
Projectoren, monitoren en interactieve schoolborden bieden
praktische en efficiënte mogelijkheden voor alle onderwijsinstel-
lingen. Het is dus niet vreemd dat steeds meer onderwijsinstellingen
gebruik maken van deze apparatuur maar het kiezen van de juiste
oplossing is soms een hele opgave. Welk interactief schoolbord is het
beste voor onze lokalen? Welk type projector kunnen wij het beste
aanschaffen? Gaan we kopen of leasen? Hoe staat het met de garan-
tie? Wie zorgt er voor de installatie en het onderhoud? 
Vragen genoeg.

Mitsubishi en SlimBoard: een toonaangevende combinatie
Mitsubishi Electric levert al vele jaren passende visuele oplossingen
voor het onderwijs. SlimBoard is een toonaangevende leverancier
van interactieve schoolborden. Samen vormen Mitsubishi Electric en
SlimBoard de perfecte combinatie. Door ruime ervaring en expertise
zijn er al vele interactieve schoolborden met projectoren in het
onderwijs met succes geïnstalleerd. Met een landelijk netwerk van
geautoriseerde dealers is er altijd een dealer bij u in de buurt die u
kan helpen met de best passende oplossing voor uw wensen.

Functionele visuele oplossingen voor het onderwijs
Interactieve schoolborden, professionele projectoren en LCD monitoren 

voor het lager-, voortgezet- en hoger onderwijs
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Interactieve schoolborden

Ongekende mogelijkheden van interactieve schoolborden
Alles wat op een computerscherm zichtbaar is kan geprojecteerd worden op een

digitaal schoolbord en met een druk op de knop kunnen er aantekeningen,

lijntjes, ruitjes of afbeeldingen aan toegevoegd worden. Bekijk een filmfrag-

ment, de wereldbol, het menselijk lichaam, websites of verzorg een presentatie

of spreekbeurt met een digitaal interactief schoolbord kan het allemaal.  Alle

notities kunnen opgeslagen worden op de computer en later weer worden ge-

bruikt. Met de digitale schoolborden van SlimBoard wordt lesgeven naar een

nog hoger plan getrokken.

Digitale schoolborden van SlimBoard
SlimBoard brengt als eerste leverancier twee soorten digitale schoolborden op

de markt. Het drukgevoelige of ‘zachte’ bord kan bediend worden met uw ving-

ers, het elektromagnetische of ‘harde’ bord met een pen. Beide hebben dezelfde

uitstraling en draaien met dezelfde Nederlandse software zeer snel onder Win-

dows. Aan de zijkant van het bord zitten eenvoudig te bedienen snelknoppen

waardoor er efficiënt en snel voor de klas gewerkt kan worden. Bovendien biedt

het SlimBoard een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Dat maakt de keuze voor

SlimBoard wel heel eenvoudig. 

Uw imago krijgt een push opwaarts
Behalve de ongekende mogelijkheden hebben digitale interactieve school-

borden nog een voordeel. Het gebruik van deze moderne audiovisuele appara-

tuur geeft het imago van uw school of instelling een geweldige push opwaarts.

Zeker in deze tijd van snel ontwikkelende digitale communicatiemiddelen.
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Projectoren en lcd monitoren

Zicht op professionele projectie apparatuur
Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van de digitale schoolborden

dienen de borden gekoppeld te worden aan multimedia projectoren. Mitsubishi

Electric heeft hiervoor een geavanceerde en betrouwbare projectorenlijn. Deze

koppelt topprestaties en gebruikersgemak aan kwaliteit. Zeer korte afstand

projectie, breedbeeld projectie, High Definition projectie, beveiligingsmogelijk-

heden, filtervrije designs, projector uitzetten zonder te koelen, etc is allemaal

mogelijk voor optimale beeldprojectie en gebruik. 

Lage onderhoudskosten
Met de hoge Mitsubishi Electric kwaliteit bent u gegarandeerd van betrouwbaar-

heid en lage onderhoudskosten aan uw apparatuur. Dit wordt o.a. gerealiseerd

door 3 jaar projector- en lampgarantie en de stof- en filtervrije behuizing, waar-

door minder onderhoud nodig is.

Drie jaar projector en lampgarantie voor nog lagere onderhoudskosten
Alle projectoren van Mitsubishi Electric hebben drie jaar fabrieksgarantie. Voor

onderwijsinstellingen biedt Mitsubishi Electric in de Benelux 3 jaar garantie op de

lamp. Voor meer informatie kijk op www.mitsubishielectric.nl/promotions 

Lesrooster- en vergaderruimte oplossingen met monitoren
Naast de brede projectoren lijn biedt Mitsubishi Electric een grote lijn met pro-

fessionele LCD monitoren. De monitoren kunnen ideaal lesroosters en eventuele

lokaal- en leraar wijzigingen tonen door de gehele school. In vergaderruimten

zijn monitoren een prima oplossing om presentaties op te geven. Mitsubishi

Electric kan verschillende formaten leveren van 32 inch tot maar liefst 65 inch.
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Perfecte weergave
Mitsubishi Electric wordt wereldwijd gewaardeerd om de uitgekiende ontwerpen en betrouwbare kwaliteit van

projectoren, monitoren en andere beeldapparatuur. Samen met de interactieve schoolborden van SlimBoard staat

dit garant voor perfecte visuele totaaloplossingen voor het onderwijs

Digitale schoolborden
Het SlimBoard is een ideale vervanging van het klassieke krijtjesbord in de klas. Het
bord biedt interactieve toepassingen zoals lijnen tevoorschijn toveren om te schrij-
ven, gebruik van stilstaande of bewegende beelden, websites bekijken, etc. 
Deze toepassingen zijn gemakkelijk te bedienen met de zeer snelle SlimBoards die te
verkrijgen zijn in drukgevoelige uitvoeringen van 60” tot 100” en in elektromagnetisch
uitvoeringen van 60” tot maar liefst 120”, alles met Nederlandtalige software.

Multifunctionele projectoren
Mitsubishi Electric heeft handzame lichtgewicht projectoren die uiterst geschikt zijn
voor gebruik in klaslokalen. Technologieën zoals Briljant ColorTM, 5-segment
kleurenwiel, filtervrije designs garanderen exacte kleurenweergave.

Projectoren voor ultrakorte afstand projectie
De ultrakorte afstand projectoren zijn speciaal ontworpen voor efficiënt gebruik in
klaslokalen in combinatie met interactieve schoolborden. Dankzij de korte afstand
projectie staat een leerkracht niet meer in zijn eigen schaduw en kijken de leerlingen
niet meer in een felle lamp.

Breedbeeldprojectoren
Computers en projectoren hebben steeds vaker breedbeeld zodat er meer informatie
op het scherm past, opzij scrollen niet meer nodig is en er split-screen mogelijkheden
zijn. Mitsubishi Electric heeft vele geavanceerde breedbeeldprojectoren die
eenvoudig te installeren zijn en prima passen in klaslokalen of vergaderruimten.

Installatieprojectoren
Installatie projectoren zijn geschikt voor grote oppervlakte projectie, zoals aula’s,
auditoriums, sporthallen, etc. Deze krachtige projectoren leveren scherpe heldere
beelden en zijn gemakkelijk te installeren aan plafonds. Verschillende lenzen en
afstandsbediening maken de projectoren gemakkelijk te bedienen op afstand.

Professionele LCD-monitoren
Mitsubishi Electric heeft een breed professioneel assortiment LCD-monitoren van
32” tot maar liefst 65” (1.64 meter). Haarscherpe beeldkwaliteit en robuust design
gecombineerd garanderen weinig onderhoud en een lange levensduur. Speakers
kunnen optioneel toegevoegd worden.

Lease mogelijkheden
Leasen heeft als voordeel dat er geld vrij blijft voor andere grote uitgaven of in-
vesteringen. In plaats van in één keer een groot bedrag uit te geven kunnen de lasten
verdeeld worden over een lange periode met een lager maandbedrag. Vraag uw
dealer om meer informatie over de Mitsubishi lease mogelijkheden.

Behandeling van uw aanvraag, installatie en trainingsmogelijkheden
Mitsubishi Electric en SlimBoard worden vertegenwoordigd door gecertificeerde dea-
lers die veel ervaring en expertise hebben in het adviseren en verzorgen van instal-
laties aan onderwijsinstellingen. Onze dealers zullen na inventarisatie een op maat
gesneden advies uitbrengen.   De installatie wordt gedaan door vakmensen die zoals
afgesproken alles keurig en veilig monteren.  Projectoren en LCD monitoren van Mit-
subishi en interactieve schoolborden van SlimBoard zijn zeer gebruiksvriendelijk. In-
dien u hiervoor een (korte) training wilt kan onze dealer u dit aanbieden.

Epatra B.V., Ohmweg 63, 2952 BB Alblasserdam
Tel: +31(0)78 - 68 11 420, Fax: +31(0)78 - 68 11 421 
E-mail: info@epatra.nl Website: www.epatra.nl

Voor vragen over installatie, service, en een dealer bij u in de buurt, 
kunt u contact opnemen met onze distributeur: 

Dealerstempel
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