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Speciální akční nabídka pro školy  
 

U50                         5.990,- Kč včetně DPH 
rozlišení:  Full HD1080p (1920 x 1080) 
zoom:   8x digitální zoom 
frekvence snímků: 30 snímků za sek. 
oblast snímání:  A3 landscape 
ostatní:   bez interní a externí paměti, vestavěný mikrofon 

 

F17-8M     12.900,- Kč včetně DPH 
rozlišení:  Full HD1080p (1920 x 1080 
zoom:   27.2X total zoom (1.7X AVerZoom™ x 16X digital zoom) 
frekvence snímků: 30 snímků za sek. 
oblast snímání:  větší než A3 landscape 
ostatní: int. paměť: 80 obrázků (max.), ext. paměť: SDHC (32GB max.), 

vestavěný mikrofon, VGA, HDMI 

 

F50-8M     18.490,- Kč včetně DPH  
rozlišení:  Full HD1080p (1920 x 1080)  
zoom: 200X total zoom (10X optical zoom x 1.25X AVerZoom™ x 

16X digital zoom) 
frekvence snímků: 60 snímků za sek. 
oblast snímání:  větší než A4 landscape 
ostatní: int. paměť: 80 obrázků (max.), ext. paměť: SDHC (32GB 

max.), vestavěný mikrofon, VGA, HDMI 

 

M70      19.990,- Kč včetně DPH 
rozlišení:  Full HD1080p (1920 x 1080) 
zoom: 192x celkový (12x optický zoom, 2x AVer zoom + 8x digitální zoom) 
frekvence snímků: 30 snímků za sek. 
oblast snímání:  větší než A3 landscape 
ostatní:   80 snímků, 5 MB; 240 obrázků @ XGA, HDMI vstup 

 
PL50              27.900,- Kč včetně DPH 
rozlišení:  Full HD1080p (1920 x 1080)  
zoom:   240x celkový (16x optický zoom + 15x digitální zoom) 
frekvence snímků: 30 snímků za sek. 
oblast snímání:  větší než A4 portrét 
ostatní: int. paměť: 240 obrázků (max.), ext. paměť: SDHC 

(32GB max.), USB flash drive (64GB), vestavěný 
mikrofon, mini USB, USB port, VGA, HDMI, RS-232 
port 

 
 

Akce platí od 4. 4. 2019 do vyprodání zásob.  
K uvedeným cenám bude připočten poplatek za PHE. 
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