


Effektiv mødeafvikling kræver effektive mødelokaler, hvor teknikken virker, og AV-udstyret passer til lokalet. Med et stort 
udbud af komplette AV-løsninger har vi gjort det nemt for dig at vælge en professionel løsning, der passer til dine behov - 
uanset om udstyret skal bruges i et stort eller lille mødelokale, med simpelt eller avanceret udstyr. 

Trænger mødelokalet til en opfriskning? Så kig brochuren igennem og se vores professionelle løsninger, der udover at skabe 
et indbydende lokale også sender et professionelt signal til kunder og gæster.

PROFESSIONELLE AV-LØSNINGER

LØSNING TIL HOVEDKONTORET
•	 AVer	HVC330	HD-system	med	4-vejs	MCU
•	 DS	Pro	Mobil	stand	inkl.	hylder
•	 47”	Panasonic	LCD	monitor
•		 3	års	garanti

VEJL. MARKEDSPRIS KR. 29.995,-

LØSNING TIL DATTERSELSKAB/FILIAL
•	 AVer	H100	HD-system	
•	 DS	Pro	Mobil	stand	inkl.	hylder
•	 47”	Panasonic	LCD	monitor
•		 3	års	garanti

VEJL. MARKEDSPRIS KR. 22.495,-

VIDEOKONFERENCE
Få større fleksibilitet og produktivitet med videokonference og optimer 
medarbejdernes trivsel. Med vores AVer løsninger er virksomhedens 
investering i videokonferenceudstyr tjent ind på ganske få måneder 
samtidig med at miljøet skånes for unødvendig CO2-udslip. 
AVer er ideelt til virksomheder, der vil i gang med enkel 
HD-videokonference til en budgetvenlig pris. 

						

UHØRT
LAV PRIS



DS Pro betjeningspaneler er ideelle til mødelokaler. Via panelet 
styres alle vitale funktioner i lokalet, så fjernbetjeninger bliver 
overflødige. Med et tryk på en enkelt knap, kan I starte projek-
tor og videokilde og samtidig sænke lærredet, slukke lyset og 
aktivere eventuelle mørklægnings-
gardiner. Konfigurationen 
klares nemt via USB, 
og efterfølgende kan 
I gemme den på en 
computer og genindlæse 
den i andre lokaler med 
samme panel-system, så 
alle knappernes funk-
tioner er identiske.

TILBEHØR ER KRONEN PÅ VÆRKET
Med vores store sortiment af DS Pro lærreder, finder vi 
hurtigt en størrelse, der passer til jeres mødelokale. Alle
lærreder er produceret med kvalitetsdug, og fås med
eller uden motor for op- og nedrulning. Lærredet leveres
i flot hvid kassette og fås i mange forskellige størrelser. 
Priseksempler:
Manuelt 2 x 2 m - vejl. markedspris kr. 1.695,-
Motor 2 x 2 m - vejl. markedspris kr. 3.095,-

SPØRG FOR PRISER PÅ FULDT SORTIMENT

Med DS Pro universal projektorbeslag er du sikret den optimale 
løsning til dine projektorer. Beslagene er fleksible med justerbare 
arme og sikrer en flot og professionel løsning til dit mødelokale.
Til loft- og vægmontering. Spørg for pris.

DS PRO SIERRA
Kompatibel med mobile Android
og iOS enheder. 
Vejl. markedspris kr. 6.725,-

DS PRO ECHO
Nem konfiguration via USB.
Vejl. markedspris kr. 3.495,-



AV-PAKKER TIL MØDELOKALET 
VI HAR GJORT DET NEMT FOR DIG
Med vores pakke-koncept, har vi gjort det nemt for dig, at vælge den AV-løsning, der passer til jeres behov og mødelokale. Pakkerne er opdelt i 
small, medium og deluxe og indeholder alle de elementer, der skal til, for at få en velfungerende og professionel AV-løsning. Faste elementer i 
pakkerne er DS Pro’s professionelle AV-tilbehør, der er udført i lækre materialer og gennemtestet så funktionaliteten er i top. Med et flot lærred 
med eller uden motor, et fleksibelt beslag, der kan tilpasses en længde på op til 180 cm fra loftet samt en professionel installationsboks, der er 
fremtidssikret med udskiftelige moduler, er DS Pro tilbehøret kronen på værket i et hvilket som helst mødelokale.

HITACHI CP-EW300 PROJEKTOR
Ideel til installation i mellemstore møde- og undervisningslokaler. 
Kraftfuld ydeevne giver brugeren mulighed for at starte præsentationer 
op på et øjeblik, og den lange lampelevetid på op til 6.000 timer, sikrer 
en projektor med lave ejeromkostninger og mindre påvirkning af miljøet.
• 3.000 ANSI lumen
• WXGA-opløsning (1280 x 800)
• Mange tilslutningsmuligheder

MØDELOKALE - SMALL
Enkel og elegant AV-løsning til det lille mødelokale. Slut med ledninger, 
der hænger ned fra projektoren i loftet. Med VGA og HDMI udtag placeret 
på væggen tilslutter I lynhurtigt PC’en til projektoren, og så er I klar til 
flotte præsentationer. 

MØDELOKALE - MEDIUM
Med denne professionelle løsning er det slut med kabler hængende ned 
fra projektoren i loftet. Lav flotte præsentationer understøttet af lækre 
billeder og lyd - alt sammen i et elegant og tidsløst design. Løsningen er 
fremtidssikret med både VGA m/lyd og HDMI.

MØDELOKALE - DELUXE
Alt går op i en højere enhed, når teknikken fungerer i mødelokalet. Nu er 
det slut med at lede efter fjernbetjeningen, når AV-udstyret skal bruges i 
mødelokalet. Via panelet styrer I alle funktioner i forbindelse med projek-
toren. Med et enkelt tryk på panelet tændes projektoren og lærredet
køres ned. 

HITACHI CP-DX250 DLP-PROJEKTOR
Kompakt og bærbar DLP-projektor, der sikrer levende billeder i 
høj kvalitet med dyb sort og knivskarp tekst. Med HDMI-tilslutning 
kobles projektoren nemt sammen med forskellige typer AV-enheder. 
Desuden lang lampelevetid på op til 6000 timer. 
• 2.500 ANSI lumen
• XGA-opløsning (1080 x 768)
• 2,2 kg.

MONTERING
Komplet montering: Small kr. 2.995,- / Medium kr. 3.595,- / Deluxe kr. 4.395,-.
Pris på installation er ekskl. kørsel og 230 V og der tages følgende forbehold: Lofthøjde max 3,5 meter. Eksisterende strøm må være max 3 meter fra projektor!     		

DS PRO LÆRRED
Med eller uden motor



DEN KOMPLETTE PROJEKTOR-LØSNING INKLUDERER:
• Hitachi projektor CP-EW300
• Manuelt DS Pro lærred str. 180 x 180 cm
• DS Pro installationsboks inkl. 10 meter VGA- og HDMI-kabel
• DS Pro højttalersæt
• DS Pro projektorbeslag 1800 

+ +

DEN KOMPLETTE PROJEKTOR-LØSNING INKLUDERER:
• Hitachi projektor CP-EW300
• DS Pro lærred med motor str. 220 x 220 cm
• DS Pro installationsboks inkl. 10 meter VGA- og HDMI-kabel
• DS Pro betjeningspanel med relæ
• DS Pro højttalersæt
• DS Pro projektorbeslag 1800 

+ +
DS PRO HØJTTALERE

Aktive 2-vejs højttalere - 2 x 30 Watt

DEN KOMPLETTE PROJEKTOR-LØSNING INKLUDERER:
• Hitachi DLP-projektor CP-DX250 
• Manuelt DS Pro lærred str. 180 x 180 cm  
• DS Pro installationsboks inkl. 10 meter VGA- og HDMI-kabel
• DS Pro projektorbeslag 1800

+ +
DS PRO KABELPAKKE

10 meter kabel, VGA, lyd og HDMI

DS PRO PROJEKTORBESLAG
Længde op til 180 cm.

DELUXE - VEJL. PRIS KR. 12.995,-

MEDIUM - VEJL. PRIS KR. 7.995,-

SMALL - VEJL. PRIS KR. 4.695,-

DS PRO PROJEKTORBESLAG
Længde op til 180 cm.

DS PRO PROJEKTORBESLAG
Længde op til 180 cm.

DS PRO HØJTTALERE
Aktive 2-vejs højttalere - 2 x 30 Watt

DS PRO BETJENINGSPANEL
og installationsboks med VGA m/lyd & HDMI

DS PRO INSTALLATIONSBOKS
VGA m/lyd og HDMI. Inkl. diverse kabler

DS PRO INSTALLATIONSBOKS
VGA m/lyd og HDMI. Inkl. diverse kabler



Denne interaktive tavleløsning er ideel til uddannelse, brainstorming og projektplanlægning. Den integrerede software giver uanede muligheder 
og er komplet integreret med Google. Præsenter jeres ideer for kollegaer og samarbejdspartnere og skriv noter direkte på det projicerede billede 
med den interaktive pen. Med skriv, gem og send funktionaliteten deler I hurtigt noter og præsentationer mellem jer. Det sparer tid og effektiviserer 
arbejdsprocesserne. Alt kan ændres og kommenteres under mødet - lige fra almindelige præsentationer til skitser, billeder eller videoklip og 
ændringer gemmes straks for videre distribution. Tavlen kan tilmed være forbundet i realtime, så mødedeltagere på forskellige lokationer kan 
deltage i et virtuelt møde. 

HITACHI STARBOARD FX-79E1
Brug din finger, en stylus eller den elektroniske pen når du skal 
skrive på tavlen og navigere gennem applikationer, websites og 
multimedieindhold. Med multitouch funktionerne kan du anmærke, 
zoome og scrolle med fingrene, nøjagtig som du gør på en 
smartphone eller tablet.
• Slagfast og holdbar overflade
• Stor softwarepakke på 20 sprog inkl. dansk
• Finger- og penfunktion
• Direkte adgang til internet, Google billedsøgning m.m.
• Virtuelt og inspirerende læringsmiljø
• To samtidige brugere
• Skriv direkte på skærmbillede
• XGA (4:3) format

Komplet interaktiv løsning bestående af Hitachi Starboard FX-79E1, Hitachi ED-A220 Ultra Short Throw projektor med vægbeslag - 2200 
ANSI lumen og XGA-opløsning, DS Pro højttalersæt, DS Pro installationsboks inkl. 5 meter VGA- og 5 meter lydkablel samt 1,8 meter 
dropkabler til lyd og USB.

+ +

79”

INTERAKTIV TAVLE-LØSNING

DEN KOMPLETTE LØSNING INKLUDERER:
• Hitachi Starboard FX-79E1
• Hitachi ED-A220 Ultra Short Throw XGA-projektor med vægbeslag 
• DS Pro højttalersæt
• DS Pro installationsboks inkl. 5 meter VGA- og lydkablel samt dropkabler til lyd og USB.

MONTERING
Interaktiv tavle: Komplet montering kan udføres for kr. 3.595,-. 
Pris på installation er ekskl. kørsel og 230 V og der tages følgende forbehold: Lofthøjde max 3,5 meter. Eksisterende strøm må være max 3 meter fra projektor!     

DS PRO HØJTTALERE
Aktive 2-vejs højttalere - 2 x 30 Watt

HITACHI ED-A220
2200 ANSI lumen og XGA-opløsning

DS PRO INSTALLATIONSBOKS
VGA m/lyd og USB. Inkl. diverse kabler

VEJL. MARKEDSPRIS KR. 18.995,-

LØSNINGEN FÅS OGSÅ MED: 
• 89” tavle
• CP-AW252WNM WXGA-projektor
• 16:10 format  

VEJL. MARKEDSPRIS KR. 22.495,-



INTERAKTIV PROJEKTOR-LØSNING

EPSON EB-475WI PROJEKTOR
Interaktiv 3LCD-projektor med et væld af funktioner
og muligheder.
• Ultra Short Throw
• Indbyggede interaktive funktioner
• Software uafhængig
• Dobbelt pen-kontrol
• 2600 ANSI lumen
• WXGA opløsning (1280 x 800)
• Mange tilslutningsmuligheder - inkl. HDMI
• Vægbeslag

Med et væld af nyttige funktioner så som dobbelt penkontrol, brug uden PC-tilslutning samt HDMI-indgang er EB-475Wi ideel til det interaktive 
mødelokale. Fleksibel brug er nøgleordet for denne projektor, der kan monteres på flere forskellige måder: på væggen, i loftet eller direkte på 
bordet. Med EB-475Wi får I nemt et stort og fuldt interaktivt billede. Løsningen leveres komplet med vægbeslag, stor tavle, aktive højttalere samt 
installationsboks for nem tilslutning af PC m.m. - en professionel software uafhængig løsning til moderne møde- og konferencelokaler.

+ +

DEN KOMPLETTE LØSNING INKLUDERER:
• Epson interaktiv projektor EB-475Wi 
• Whiteboard str. 1200 x 2000 mm
• DS Pro højttalersæt
• DS Pro installationsboks inkl. 5 meter VGA- og lydkablel samt dropkabler til lyd og USB.

DS PRO HØJTTALERE
Aktive 2-vejs højttalere - 2 x 30 Watt

WHITEBOARD
Str. 1200 x 2000 mm

DS PRO INSTALLATIONSBOKS
VGA m/lyd og USB. Inkl. diverse kabler

VEJL. MARKEDSPRIS KR. 14.995,-

MONTERING
Interaktiv tavle: Komplet montering kan udføres for kr. 3.595,-. 
Pris på installation er ekskl. kørsel og 230 V og der tages følgende forbehold: Lofthøjde max 3,5 meter. Eksisterende strøm må være max 3 meter fra projektor!     							

INKL. 2 PENNE



AV-UDSTYR TIL MØDELOKALET

PANASONIC MONITORER
Stort sortiment af professionelle skærme. Plasma eller LCD - HD eller Full HD.
Ideelle til videokonference, mødelokaler og digital signage.

DS PRO HØJTTALERE
Aktive 2-vejs højttalere
2 x 30 Watt

DS PRO INSTALLATIONSBOKS
Tilslut USB, HDMI og VGA m/lyd
Inkl. diverse kabler - 5 og 10 meter

DS PRO BETJENINGSPANEL
Underlag - til væg
A/V Mute, Off, PC1 & PC2, Volume.

DS PRO MOBIL STAND
Til monitorer og videokonferenceudstyr
Nem justering af højde

ekskl. viste
produkterFÅS I MANGE STØRRELSER

NEM IT-SOLUTIONS A/S - ELLEKÆR 8 - 2730 HERLEV - TLF: 44 888 555 - WWW.NEMITS.DK

VIDEOKONFERENCE
Vores sortiment af videokonference-
løsninger omfatter systemer fra LifeSize 
og AVer. LifeSize er en af verdens førende 
producenter af videokonferenceudstyr og 
var de første, der introducerede videokon-
ference i HD-kvalitet. AVer er et prisbilligt 
alternativ til virksomheder, der ikke har 
behov for højt udviklet infrastruktur.

AV-UDSTYR
Vores AV-sortiment omfatter produkter 
fra de stærkeste og mest anerkendte 
producenter. 


