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SHOWROOM 
• Epson Interaktiv projektor 
• Hitachi Starboard interaktiv tavle 
• Panasonic VZ570 UWXGA Projektor 
• Onelan informationssystem 
• Philips professionelle monitorer 
• Små lydsystemer 
• Trådløs HDMI overførsel 
• Momentum White-board system 
• Samt meget mere 

TEMA 

TRÅDLØS FORBINDELSE TIL 
SKÆRM OG PROJEKTOR 

OG MEGET MERE 

LÆS MERE

XGA OPLØSNING 
3000 ANSI-LUMEN  

EPSON EB-X31 

 KR. 2.995,00

INTERAKTIV 
EPSON EB-575WI  

DAGSPRIS 

NYHEDSBREV

Hvad vi alle ønsker os 
Et af de store ønsker i øjeblikket hos vores kunder er 
mulighed for at overfører data og video fra computer til 
projektor eller skærm. 

“Vi tilbyder flere muligheder for dette” 

Som professionel leverandør af av-udstyr har vi flere 
muligheder for at løse denne opgave bedst muligt for vores 
kunder. Hvilken løsning der er den bedste for jer, afdækker 
vi med vores seriøse og gratis rådgivning. 

Kontakt os på telefon 30321889 eller  

mail: info@av-concept.dk 

We-Present

We-present virker via det trådløse netværk og kræver 
ikke sender i PC eller Tablet. Der skal anvendes et lille 
program eller App, så er I på. 
Disse modeller er bedst egnet til data-overførsel 
Se mere på vores hjemmeside:       
www.av-concept.dk

We-present 

leveres i flere 
udgaver, som 
alle har mange 
fordele. 
Kontakt os for 
demontration. 

Priser fra  
kr 2.995,00 
(WIPG-1000)

Læs mere på bagsiden………..

i3sync professionel trådløs HDMI overførsel med ægte 1080i. Sender 
“point to point” uden om det trådløse netværk. Kan anvendes med 
alle produkter der har HDMI (eller HD-udgang). Kan leveres med 
flere sendere pr modtager. Kræver intet program eller app.

trådløs overførsel

Trådløs HDMI

i3sync Pro kan 
sende data og 
video trådløst 
til projektor 
eller skræm 
Priser fra kr. 
3.795,00

Trådløs via wifi
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AV-Concept ApS 
Professionel 

leverandør af  
AV-udstyr

Vi leverer kun produkter fra anerkendte 
kvalitets- leverandører og har IKKE 
parallelimport.  

Showroom er åbent efter aftale. 

Som nogle af de eneste i branchen har vi 
en helt åben webshop uden login og med 
priser, således at der kan handles direkte. 
Naturligvis yder vi gratis rådgivning, både 
hos kunden og på telefon.

Alle priser er excl. moms og levering. 
Vi tager forbehold for udgåede og udsolgte produkter

Kramer KW14 sæt er til de helt krævende opgaver, hvad enten det er at streame 
Blu-ray  eller store datamængder trådløst. KW14 arbejder “point to point” og med 
krypteret signal. KW14 kan leveres med mellem 1 og 4 modtager, således at det 
samme signal kan sendes til flere skærme eller projektorer.                                

Kontakt os for priser og demonstration eller se mere på www.av-concept.dk

Kramer KW 14

Til de krævende opgaver

Philips professionelle skærme 
Full HD LED-monitor med IPS-skærmteknologi 
producerer flotte, skarpe billeder med levende 
farver. E-Line serien er designet til brug 24/7 og 
er særdeles velegnet som info-skærm og til 
videovægge, hvor der kræves præcise farver og 
ensartet lysstyrke på alle tidspunkter. 
Priser fra kun kr. 2.895 (Q-line 32”)

Informationssystem: ONELAN
Masser af muligheder for at arbejde med det perfekte 
system til DIGITAL-SIGNENS. 
Nemt og enkel at bruge. 
Systemet er hurtigt sat op. 
Vi viser jer gerne den enkle 
og nemme 
brugerflade. 

Interaktive løsninger til møde- og undervisningslokalet

i3sync er velegnet til 

Vi tilbyder mange forskellige interaktive løsninger, både projektorer og skærme. 
Epson Interaktive projektorer er optimale, når det drejer sig om interaktive projektorløsninger. 
Der er flere modeller at vælge  i mellem, både med penne og med fingertouch.  

 

Komplet pakkeløsning 
indeholder: 

1 stk. Epson EB-575wi , 1 stk. WB-
Tavle 120x200 cm, 1 sæt aktivt 
højtalersæt, 1 sæt 
installationsboks med alle kabler, 
VGA, HDMI og USB med booster 
(5 m) samt drop-kabler til VGA og 
USB. 

Trådløs HDMI

Professionel serie af projektorer fra Panasonic. Kan leveres 
med opløsninger fra XGA til WUXGA (1920X1200) og med 
stor lysstyrke fra 4.800 til 6.000 Ansi-lumen.  

Fantastisk optik der desuden har lens-shift og mange andre 
mulighede. Kan anvendes både mobilt og installation. 

Kontakt os demonstration eller se mere på 
www.av-concept.dk

Projektorserie helt i top 
Panasonic

Priser fra  
kr 7.795,00 
(PT-VW530)

EB575wi 
Komplet pakkepris 

kr. 13.995,00

Vi har stærke pakkepriser med 
alle de interaktive modeller fra 
Epson 

Besøg vores showroom

Se mere på www.av-concept.dk
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