
Технологиите, които помагат 
да учим и играем
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РИСК Електроник предлага продукти 
и решения, специално разработени за 
детските градини – лесни за употреба, 
щадящи здравето на децата, удароу-
стойчиви и ценово оптимизирани.

Издръжливост и здравина

Устойчивият на удари корпус гарантира, 
че ще издържи на ударите от ежедневи-
ето на децата, например при случайно 
падане или притискане.

Защитена клавиатура

Уникалният дренажен дизайн позволява 
изливане на до 330 мл вода върху клавиа-
турата, без да бъдат засегнати важни 
компоненти. Клавишите с нисък профил 
не позволяват тяхното изваждане.

Универсалност за учене

дизайн за пълно завъртане на екрана и 
11,6 " FHD IPS сензорен дисплей, B118 
лесно преминава в четири различни 
режима: Лаптоп, Стойка, Палатка или 
Таблет за по-завладяващо ново учене.

Целодневна употреба

С до 13 часа живот на батерията може-
те да бъдете сигурни, че заниманията 
продължават без прекъсване през целия 
ден.

Писане и чертане с Acer 
четвърто поколение писалка 
за екран

Стилусът (ASA620) работи точно като 
истинска писалка или молив. С няколко 
интелигентни технологии, детското 
вдъхновение ще бъде прехвърлено на 
екрана без забавяне.

Операционна система Windows 
10 Pro (for Education)

С различни Win десктоп приложения: Acer 
TeachSmart, Windows Ink, Office 2016 

Хибрид лаптоп – таблет 
Acer Travel Mate B118

 

 

 

Създаден да издържи на предизвикателствата на най-малките.
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ЛаптопПалатка

Dизайн за пълно завъртане 
на екрана и 11,6 " FHD IPS 

сензорен дисплей

СтойкаТаблет



4

За всякакви разстояния

Проекторите от серията Education са 
идеални за класни стаи и други малки 
помещения. Поставянето им близо до 
екрана ви позволява лесно да посочвате 
детайли, без да хвърляте сенки или да 
бъдете заслепени от яркия лъч на про-
ектора. В по-просторни помещения ще 
оцените невероятната им способност 
да визуализират ярки изображения, дори 
и на по-голямо разстояние.

Брилянтна картина

Проекторите от серията Education със 
своята WXGA разделителна способност 
са готови за изпълнение на 1080p видео. 
Това позволява дори и на най-малките 
детайли и на ситния текст да се виж-
дат ясно. Висококачествените лампи на 
проекторите и високият коефициент на 
контраст визуализират ярки изображе-
ния. Технологиите Acer ColorBoost и Acer 
ColorSafe подобряват възпроизвежда-
нето на цветовете, което гарантира 
впечатляващи резултати.

Гъвкавост

Специалният дизайн за достъп до лам-
пата улесняват максимално замяната й. 
Тези проектори са оборудвани с множе-
ство портове за свързване на различни 
устройства. Налични са портове за 
свързване с повече от един компютър, 
а съвместимостта с Crestron® Network 
System позволява да прожектирате 
файлове от разстояние. Използвайте 
Acer SmartPen, за да си водите бележки 
директно върху прожектираното.

Екосъобразни

Проекторите от серията Education 
използват технологията Acer 
EcoProjection, което намалява консума-
цията на енергия с до 75% (поради по-ни-
ската консумация на енергия в режим на 
готовност), увеличава живота на лам-
пата до 10,000 часа работа и намалява 
нивата на шум. Тези проектори не само 
намаляват потреблението на енергия 
и разходите за подмяна на лампите, 
но имат и по-малко въздействие върху 
околната среда.

Мултимедиен проектор
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ИНТЕРАКТИВЕН КИТ ЗА МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР

Проектор с камера

IR сензор
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Посрещнете новата стая 
за занимания

Интерактивният кит е идеално реше-
ние, което трансформира класната 
стая в истински интерактивен свят. 
Той превръща всяка гладка повърхност 
в интерактивно работно място. Дайте 
на децата забавна учебна среда с лесен 
за инсталиране инструмент!
Лесно за настройване и калибриране – 
решението изисква само проектор, 
ноутбук и екран, за да работи. Предос-
тавя се с лесен за използване интерак-
тивен софтуер за бяла дъска и поддър-
жа докосване с пръст и мултисензорно 
докосване.

Прожектирай отвсякъде
Адаптер за безжично 
предаване на видео сигнал 
към Мултимедиен проектор

С помощта на този кит можете да про-
жектирате без нужда от кабели между 
лаптопа и прожектора. Екранът на 
компютъра лесно може да бъде споделен 
с всички. Подходящо за общи занимания 
когато лаптопа се ползва от повече 
деца и е необходимо да се предава 
между тях.

Интерактивен кит 
за Мултимедиен проектор








ПРОЕКТОР

НОУТБУК

ЕКРАН

Лесно споделяне 

между лаптопа и екрана

Адаптер за безжично 

предаване на видео сигнал 

към Мултимедиен проектор
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Нашите адаптивни решения от край 

до край отговарят на всички потребности 

на образованието, включително устройства 

и продукти, предназначени за „интернет 

на нещата“, програмиране и игровизация, 

софтуерни решения, центрирани 

около образованието.

Ние смятаме, че образованието 

чрез технологиите е право, а не привилегия. 

Затова предлагаме достъпни продукти, които 

са надеждни и здрави, което води до по-ниска 

обща цена на притежаване.

Поддръжката на предлаганите продукти 

и добрата организация при обслужване 

на клиентите, помагат на преподавателите, 

учащите, училищата и образователните 

институции да предотвратяват прекъсването 

на учебния процес от технически проблеми.

Сертификат

Acer ни сертифицира официално 

като Education Partner.

Надеждни, здрави и достъпни 
продукти

Адаптивни решения Надеждно обслужване 
на клиентите

  

РИСК Електроник предлага
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РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от 
първите ИТ компании в България. 
Зад нейното име стои стратеги-
чески подход в консултирането 
и инновационен в създаването 
на ИТ решения, инфраструктури 
и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен инте-
гратор ние сме установили 
про цеси и структури, необхо дими 
за под държане на специфичните 
нужди на нашите клиенти в цялата 
страна. Изградили сме и поддържа-
ме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения 
се характеризират с индивидуален 
подход към всеки един от нашите 
кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“ Със съдействието на:

Acer ни сертифицира офици-
ално като Education Partner.


