


Poznajcie najbardziej zaawansowaną podłogę
interaktywną na rynku!

Nową wersję!

Magiczny Dywan EVO!



Tronic



Tronic to nasz Brand Hero!



Tronic będzie obecny w każdym Magicznym Dywanie EVO!

Tronic ma za zadanie pomagać dzieciom w procesie edukacji i rewalidacji. 

Przy okazji będzie wyznacznikiem oryginalności naszego Dywanu. 

Maskotka jest zaprojektowana tak, aby zajmowała mało miejsca w pudełku, a 

jednocześnie u klienta była większych rozmiarów. Ma ona więc w główce wypełnienie, 

które trzeba nadmuchać. 

To sprawia, że produkt jest jeszcze bardziej oryginalny, a do tego lekki i bezpieczny do 

zabawy!

Do każdej maskotki będzie dołączona instrukcja użycia.



Czas na prawdziwego bohatera prezentacji! 

Magiczny Dywan EVO!





Magiczny Dywan EVO - nowoczesny wygląd

• nowa obudowa

• przeprojektowane wnętrze

• mniejszy ciężar – redukcja wagi o 30%

• zastrzeżone rozwiązanie dotyczące wentylacji, 

umożliwiający prawidłową pracę projektora w 

pionie

• tylko wyjścia cyfrowe

• uniwersalny zasilacz 110/230V

• wymiary 330x310x205

• międzynarodowe certyfikaty



Magiczny Dywan EVO - technologia

• głośniki stereo, 

• cyfrowe wyjścia, 

• dysk SSD… w środku tylko to co najlepsze!



Magiczny Dywan EVO - niesamowita grafika

• nowa rozdzielczość 1280x800px,

• proporcje obrazu 16:10,

• rekomendowana wysokość montażowa nad 

podłogą od 2,5 do 5 m,

• gwarancja lampy do 4000 godzin,

• jasność 3200 ANSI lumen,

• kontrast 13000:1



Magiczny Dywan EVO - większy obraz w stosunku do MD 2.0 o 30%



Magiczny Dywan EVO - nowa wydajna, przemysłowa, płyta główna



Produkty Intel i BenQ jako niezawodne komponenty

Magicznego Dywanu EVO



Wszystkie(!) gry zostały napisane od nowa i odświeżone graficznie



Menu zostało zaprojektowane od początku, z możliwościami ustawienia

swoich preferowanych zasobów w menu - „ulubione”



Gwarancja

• dwuletnia standardowa gwarancja na każde 

urządzenie

• trzeci rok gwarancji po rejestracji urządzenia 

na stronie WWW

• możliwość dalszego płatnego rozszerzenia 

gwarancji do maksymalnie 5 lat

• czas reakcji serwisu 24 h

• maksymalny czas naprawy 14 dni



Cena Magicznego Dywanu EVO

Cena SRP to 9990 zł netto! 

A w tym:

• 100 gier w pakiecie z urządzeniem

• 3 letnia gwarancja

• dużo lepsze parametry

• marka „Magiczny Dywan by Funtronic”

• większa marża!

• 0% VAT dla placówek oświatowych



Przewaga nad konkurencją

• marka „Magiczny Dywan by Funtronic”

• pozycja rynkowa w Polsce i na świecie

• produkt międzynarodowy, certyfikaty

• zasoby tworzone przez ekspertów

• metodyka i karty pracy do programów

• specyfikacja produktów do SIWZ

• unikalne cechy urządzenia i 

oprogramowania

• Tronic - brand hero

• łączenie świata rzeczywistego z Magicznym 

Dywanem



Najważniejsze cechy Magicznego Dywanu EVO

• 100 gier w pakiecie z urządzeniem

• Tronic

• 3 letnia gwarancja

• dużo lepsze parametry w tym graficzne

• marka „Magiczny Dywan by Funtronic”

• większa marża!



Wyprzedzamy czas!

Razem!

Mariusz Głowacki

mariusz.glowacki@funtronic.eu

tel. 882 153 465


