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Уважаеми Директори и преподаватели, 
 

„ВАЛИ Компютърс“ ООД е Ваш доказан партньор през годините при участие в различни проекти за изграждане на иновативна и съвременна 
учебна среда. Верни на традицията, отново сме на Ваше разположение, за да Ви помогнем.. 
 

Община Хасково стартира програма за финансиране на дейности по обособяване на дигитални класни стаи в училищата на територията на общината. 
Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 19.07.2020 г.  
 

Можете да разчитате на нас при избора си за закупуване на техника и софтуер за изпълнение на различните дейности по проекта. 
 

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ? 
В настоящата оферта ще Ви предложим различни варианти за технологично оборудване, което да Ви улесни в пресмятането на общия бюджет 

на проекта.  
 

Ако имате нужда от консултации, имате уточняващи въпроси или търсите по-различни от предложените решения, ние сме на Ваше 
разположение. Ще се радваме да Ви предложим и индивидуални персонализирани оферти, съобразени с нуждите на Вашето училище. 
 
 
Нашите предложения: 
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Преносими компютри с чувствителен на допир екран и операционна система Chrome OS: 
 
HP Chromebook 11 G8 EE 
за учениците 

Процесор Intel Celeron N4000/N4020  
Памет: 4GB  
Съхранение: 32GB  
Дисплей: 11.6 HD AG UWVA 220 Touch 
ОС: Chrome64  
Гаранция: 12 месеца 
Свързване: Atheros QCA6174A-5 AC 2x2+BT 
4.2 
Живот на батерията: до 13.5 ч. 

699,00 лв.  

  

HP Chromebook 11 G8 EE 
за учениците 

Процесор Intel Celeron N4100/N4120  
Памет: 4GB  
Съхранение: 32GB  
Дисплей: 11.6 HD AG UWVA 220 Touch 
ОС: Chrome64  
Гаранция: 12 месеца 
Свързване: Atheros QCA6174A-5 AC 2x2+BT 
4.2 
Живот на батерията: до 13.5 ч. 

729,00 лв. 

HP Chromebook 11A G8 EE   
за учениците 

Процесор AMD UMA A4-9120C  
Памет: 4GB  
Съхранение: 32GB  
Дисплей: 11.6 HD AG UWVA 220 Touch 
ОС: Chrome64  
Гаранция: 12 месеца 
Свързване: Atheros QCA6174A-5 AC 2x2+BT 
4.2  
Живот на батерията: до 13.5 ч. 

689,00 лв. 

HP Chromebook Enterprise 
14 G6 за преподавателите 

Процесор Intel Celeron N4020 
Памет: 4GB  
Съхранение: 32GB  
Дисплей: 14“  HD Touch 
ОС: Chrome64  
Гаранция: 12 месеца 
Свързване: Intel® Dual Band Wireless-AC 
9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and 
Bluetooth® 5 Combo, non-vPro™ 
(MU-MIMO and Chromecast support)  
Живот на батерията: до 13.5 ч. 

699,00 лв. 

 
HP Chromebook Enterprise 
14 G6 за преподавателите 

Процесор Intel Celeron N4020 
Памет: 4GB  
Съхранение: 32GB  
Дисплей: 14“  FullHD Touch AG UWVA 250 

859,00 лв. 
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Touch wSure View Shtter 
ОС: Chrome64  
Гаранция: 12 месеца 
Свързване: Intel® Dual Band Wireless-AC 
9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and 
Bluetooth® 5 Combo, non-vPro™ 
(MU-MIMO and Chromecast support)  
Живот на батерията: до 13.5 ч. 

Опция за удължаване на 
гаранцията до 3 години 

Удължаване на гаранцията на HP 
Chromebook до 3 години 

115,00 лв.  

Количка за зареждане и 
съхранение на лаптопи 
и таблети 

Универсален шкаф на колела Estillo LP-
1224, за зареждане на до 24 бр. лаптопи и 
таблети 
Размери, с колелца/без колелца: 670 x 535 
x 885/1015mm. 
Материал: висококачесвена стомана с 
прахово покритие 
Капацитет за съхранение и зареждане - 24 
лаптопи, таблета или iPad. 
Стоманени разделители с PVC покритие. 
Всяко отделение е с размери 46 x 405 x 305 
мм. 
24 контакта за зареждане. 
Ключалка с ключ (двойно заключване) 
Четири 5" колелца 
2 вентилатора с термо сензор за охлаждане 

1146.00 лв. 

 
Устройства за безжична връзка между персонални устройства и средства за визуализация /LCD монитори, телевизори/. 
Google Chromecast Мултимедиен плеър Google Chromecast 3rd 

Gen за връзка между персонални 
устройства и средства за визуализация 
Mрежова връзка: WiFi 
Micro USB зареждане 
Свързване  HDMI 

91,20 лв. 
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Google Chromecast Мултимедиен плеър Google Chromecast 
Ultra 4k  за връзка между персонални 
устройства и средства за визуализация 
Mрежова връзка: WiFi 
Micro USB зареждане 
Свързване  HDMI 

175,20 лв. 

 
Безжични устройства за осигуряване на Wi-Fi мрежа в класната стая: 
 Безжичен рутер ASUS RT-AC51 Двубандов 

AC750 300+433 Mbps 
69,00 лв. 

 
 Безжичен рутер ASUS RT-AC1200 V2, 

Двубандов AC1200 300+867 Mbps 
78,00 лв. 
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 Безжичен рутер ASUS RT-AC59U V2 
Двубандов AC1500 600+867 Mbps, 4 x Gbit 
port, MU-MIMO, AiMesh, USB 2.0 

148,99 лв. 

 
Програмни продукти и лицензи за програмни продукти 
Лиценз за управление на 
дигитална класна стая 
Netsupport School 

* Необходимо е да се закупят лицензи за 
всички ученически устройства и за 
учителско работно място. 
* Посочената цена е за 1 лиценз и следва 
да се умножи по броя на устройствата в 
класната стая 
 
Дигиталната класна стая  дава свободата 
на всеки ученик да твори, създава и 
споделя съдържание, докато се забавлява 
с новите технологии, а учителят да 
проследява целия процес, и да наставлява, 
задава задачи и проверява знанията на 
учениците. Целият обучителен процес може 
да се изнесе върху интерактивния дисплей 
и учителския компютър. В помощ на 
преподавателя е софтуерът за управление 
на класна стая NetSupport School, изцяло на 
български език, който дава различни 
възможности за комуникация на учителя 
индивидуално с един ученик, с група от 
ученици или с целия клас и спомага за 
продуктивни групови занимания.  
 
 

25,00 лв.* 

 
Част от възможностите на софтуера включват: 

 
 
Учителят има възможност да: 
‐ Изпрати настройки до всички таблети с едно „натискане“ на бутон от учителския панел; 
‐ Наблюдава екраните на всички ученици едновременно или на конкретен ученик; 
‐ Изпраща съобщения до учениците; Изпраща файлове към или от ученическите 

таблети/компютри; 
‐ Стартира отдалечено определен интернет сайт на един или няколко таблета/компютъра; 
‐ Задава въпроси и да избира кой ученик да отговори; 
‐ Заключва екраните на учениците или да затъмнява екрана по време на урок; 
Учениците имат възможност да: 
‐ Искат дискретно помощ от учителя по време на учебния процес; 
-      Да изпращат съобщения до учителя или съучениците си под формата на чат 
-      Да споделят екраните си и да презентират работата си на своите съученици. 
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Лиценз  Chrome Education 
Upgrade 

Управление на достъп 
Поемете контрола над това до какви 
ресурси могат да имат достъп учениците. 
Блокирайте потребители да влизат в 
Chromebook, ограничете достъпа до 
определени сайтове и съдържание, и 
активирайте използване на споделени 
устройства без създаване на нови профили. 
 
Опростено внедряване 
 
Разширена сигурност 
 
24/7 IT поддръжка 
 
* Цената е за 1 бр. устройство. Стойността 
следва да се умножи по общия брой 
персонални устройства Chromebook, които 
са закупени /ученически и 
преподавателски/. 

65,00 лв.* 
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Продукт Описание Цена в лв. 
с ДДС 

Снимка 

Интерактивни мулти-тъч дисплеи Triumph Board – надеждно и ефективно решение за изнасяне на интерактивни уроци, които ще направят всеки час забавен за учениците и ще 
дадат възможност на преподавателите да представят по нов и увлекателен начин своят материал.  
Дисплеите използват последната IR LED оптична технология за разпознаване на 32 пръстови отпечатъка, с която до 32 потребителя могат да работят едновременно на тях, да 
пишат или да рисуват едновременно с помощта на пръст или стилус-писалка.  
Отличават се с висока резолюция -  UHD (3840 × 2160 ), дълъг живот – 50 000 часа, вградени високоговорители, ниска консумация на енергия. 
Софтуер в комплекта:  
TRIUMPH CLOUD – уникален софтуер за създаване на учебно съдържание, който работи на всички интерактивни бели дъски, интерактивни LED LCD, интерактивни проектори, таблети 
и други системи, използващи най-новите уеб технологии. Базиран на  облачна технология и  достъпен от всеки интернет браузър. Има вход под уникално потребителско име, лиценз за 
учители със съхранение в cloud sever (myfiles), меню на български език, многоезичен образователен ресурс за създаване на интерактивни уроци, уникални функции като интегрирано 
разпознаване на ръкописен текст на MyScript (текст, форма и математика), интеграция със Google G Suite за образование и офиса на Microsoft 365 и много други. 
EShare – Софтуер за безжично споделяне на съдържание, за да споделяте лесно файлове, снимки и клипове от мобилното устройство (Windows & Android). 
OfficeSuite – Пакет с офис приложения за обработка на документи, таблици и презентации All-in-One (Android). 
MOZABOOK - Mozabook разширява вашия учебен инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентации. Ефектно интерактивно съдържание и 
вградени, развиващи уменията, илюстративни и виртуални лабораторни приложения, помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания. 
Гаранция: 36 месеца. 
Triumph Board 65“, в 
комплект с  фиксирана  
стойка за стена 

Размер на дисплея: 65“  
Технология: 32 оптична IR LED мулти тъч 
Оптимална резолюция: UHD 3840 x 2160 
Отношение: 16:9 
Ъгъл на виждане:  178°/178° (H/V) 
Време за отговор: 6ms 
Яркост:  450 cd/m2 
Контраст:  1200 : 1 
Вградени високоговорители:  2 x 20 W 
Гаранция: 36 месеца. 

4759 лв. 

 

 

 

Triumph Board 75“, в 
комплект с фиксирана 
стойка за стена 

Размер на дисплея: 75“  
Технология: 32 оптична IR LED мулти тъч 
Оптимална резолюция: UHD 3840 x 2160 
Отношение: 16:9 
Ъгъл на виждане:  178°/178° (H/V) 
Време за отговор: 6ms 
Яркост:  350 cd/m2 
Контраст:  1200 : 1 
Вградени високоговорители:  2 x 20 W 
Гаранция: 36 месеца. 

7860 лв. 

Triumph Board 86“, в 
комплект с  фиксирана  
стойка за стена 

Размер на дисплея: 86“  
Технология: 32 оптична IR LED мулти тъч 
Оптимална резолюция: UHD 3840 x 2160 
Отношение: 16:9 
Ъгъл на виждане:  178°/178° (H/V) 
Време за отговор: 6ms 
Яркост:  350 cd/m2 
Контраст:  1200 : 1 

10480 лв. 
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Вградени високоговорители:  2 x 15 W 
Гаранция: 36 месеца. 

    
Комплект система за 
монтаж на стена 
BalanceBox 400 за 65“ и 
75“ интерактивни 
дисплеи /до 69 кг./: 

Какво е BalanceBox? 
Система за монтаж на интерактивен 
дисплей на стена с регулиране на 
височината на дисплея без електричество. 
 
ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТ 
 
ЗА ВСЯКА ВИСОЧИНА 
 
Лесно движение без усилие 

1763 лв. 

 
Комплект  система за 
монтаж на стена 
BalanceBox 650 за 86“ 
дисплеи /до 127 кг./: 
 

2340 лв. 

Мобилен комплект 
BalanceBox 400 на 
колелца  за 65“ и 75“ 
интерактивни дисплеи /до 
69 кг./: 
 

Мобилна стойка на колелца за 
интерактивен дисплей, с местене на 
дисплея по височина за лесно достигане до 
всяка точка. 
Без електричество, без усилие. 
Подходяща за позлване и от деца. 
Сертифицирана система за безопасност. 

2856 лв. 

 

Мобилен комплект 
BalanceBox 650 на 
колелца  за 86“ дисплеи 
/до 127 кг./: 
 

3660 лв. 

WINGS 4 Комплект  
система за монтаж на  
стена с бяла дъска за 65" 
дисплей: 
 

Какво включва системата: 
• Система за монтаж на стена и регулиране 
на височина BalanceBox®650 
• Рамка WINGS frame с универсална 
приставка VESA 
• 2 висококачествени бели дъски с 
емайлирана 
повърхност  
• Анодирана алуминиева долна тавичка 
Какво не е включено: 
• Интерактивния дисплей 
С леко натискане на поставката за маркери 

5 399 лв. 

 
WINGS 4 Комплект  
система за монтаж на  
стена с бяла дъска за 75" 
дисплей: 
 

5 442 лв. 

WINGS 4 Комплект  
система за монтаж на 

5 694 лв. 
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стена с бяла дъска за 86" 
дисплей: 
 

под интерактивния панел, можете да 
придвижвате цялата рамка нагоре и надолу, 
така че ученици и учители да използват 
пълният ѝ потециал (когато е в комбинация 
с BalanceBox® 650). Висококачествените 
панели на бяла дъска могат да се 
използват с изтриваеми маркери, за да не 
пропуснете да запишете бележка, 
домашното за следващия път или важни 
съобщения, или да използвате магнити. 

 
 
Мултимедийни проектори, предназначени за използване в малки класни стаи. С висока яркост от 3600 ANSI лумена и контраст 15000:1, икономични и екологични проектори, 
които предлагат зашеметяваща презентация на голям екран до най-малкия детайл, независимо от заобикалящата светлина. 
 
BENQ Проектор MS535 
 

Технология - DLP 
Съотношение: 4:3 
Разделителна способност - 800 x 600 
Яркост – 3600 лумена  
Контраст – 15000:1  
Увеличение – 1.2x 
Живот на лампата  - 15000 часа 
Интерфейс: HDMI 1.4a x 2 
 
Гаранция: 36 месеца 
 

659 лв. 

 

 

 

BENQ Проектор MX535 
 

Препоръчва се за ползване със 78“ 
интерактивна дъска. 
Най-добрият избор за малки и средни 
разстояния 
Технология – DLP 
Съотношение: 4:3 
Разделителна способност - 1024 x 768 
Яркост – 3600 лумена  
Контраст – 15000:1  
Увеличение – 1.2x 
Живот на лампата  - 15000 часа 
Интерфейс: HDMI 1.4a x 2 
Гаранция: 36 месеца 
 

719 лв. 
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BENQ Проектор MW535 
wide 
 

Препоръчва се за ползване с 89“ 
интерактивна дъска. 
Технология – DLP 
Съотношение: 16:10 
Разделителна способност –WXGA 
Яркост – 3600 лумена  
Контраст – 15000:1  
Увеличение – 1.2x 
Живот на лампата  - 15000 часа 
Интерфейс: HDMI 1.4a x 2 
Гаранция: 36 месеца 

789 лв. 

СМАРТ ПРОЕКТОР С ВГРАДЕН ANDROID, ЗА БЕЗЖИЧНО СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ УСТРОЙСТВА 
Видеопроектор BenQ 
EW600, DLP, WXGA, 3600 
ANSI, 20 000:1, Smart, бял 

Базирани на Android, смарт проекторите от 
серия Е на BenQ са направени с цел да ви 
улеснят. Влезте бързо и лесно във видео 
конферентна връзка с приложението Blizz. 
С помощта на WPS Office можете да 
визуализирате бързо и лесно всеки офисен 
документ през USB или вътрешната памет 
на EW600. BenQ Smart Control app за 
интуитивен контрол на проектора, както и 
Firefox браузър. Включен в комплекта ще 
намерите адаптер за WLAN, за да може да 
свържете проектора към съществуваща 
безжична мрежа. А също можете лесно и 
бързо да превърнете смарт проектора във 
ваш втори екран или дублиран на вашия 
безжично. Съвместимост с OS X, iOS, 
Android и PC.  
 
Технология - DLP 
Разделителна способност - 1280 x 800 
Яркост - 3600 лумена 
Контраст - 20 000:1 
Коефициент на увеличение - 1.1:1 
Лампа - 200W 
Живот на лампа - 5000/10000/10000/15000 
часа 
Цвят - Бял 
Говорители: 2W x 1 
WiFi - 802.11ac/b/g/n 2.4GHz/5GHz 
Bluetooth 4.0 
Android 6.0 - 2GB RAM, 16GB Flash Storage 

1479,00 лв. 
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Видеопроектор BenQ 
EH600, DLP, WXGA, 3500 
ANSI, 10 000:1, Smart, бял 

Базирани на Android, смарт проекторите от 
серия Е на BenQ са направени с цел да ви 
улеснят. Влезте бързо и лесно във видео 
конферентна връзка с приложението Blizz. 
С помощта на WPS Office можете да 
визуализирате бързо и лесно всеки офисен 
документ през USB или вътрешната памет 
на EH600. BenQ Smart Control app за 
интуитивен контрол на проектора, както и 
Firefox браузър. Включен в комплекта ще 
намерите адаптер за WLAN, за да може да 
свържете проектора към съществуваща 
безжична мрежа. А също можете лесно и 
бързо да превърнете смарт проектора във 
ваш втори екран или дублиран на вашия 
безжично. Съвместимост с OS X, iOS, 
Android и PC.  
 
Технология - DLP 
Разделителна способност - 1920 x 1080 
Яркост - 3500 лумена 
Контраст - 10 000:1 
Коефициент на увеличение - 1.1:1 
Лампа - 200W 
Живот на лампа - 5000/10000/10000/15000 
часа 
Цвят - Бял 
Говорители: 2W x 1 
WiFi - 802.11ac/b/g/n 2.4GHz/5GHz 
Bluetooth 4.0 
Android 6.0 - 2GB RAM, 16GB Flash Storage 

1879,00 лв. 
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BENQ MX854UST 
Интерактивен 
ултракъсфокусен 
проектор, огледален тип 

Технология: DLP;  
Разделителна способност XGA; 
Съотношение: 0.43;  
Яркост: 3500 AL;  
Контраст 10000:1;  
Вертикално изместване на лещите; 
Интерфейс: HDMI 1.4a x2,  Networking 
control (RJ45);  Computer in x 2; Monitor out; 
Audio out; 10W speaker x2; USB power supply 
(to PT02/PT12); 
Ниво на шум: 29db(Eco mode);  
Живот на лампата: 6000 hrs lamp life (Smart 
Eco Mode); SmartEco;  
Тегло:5 kg;  
Включена стойка за стена 

2999.00 лв. 

BENQ MX855UST+ 
Интерактивен 
ултракъсфокусен 
проектор, огледален тип 

Технология: DLP;  
Разделителна способност WXGA; 
Съотношение: 0.35;  
Яркост: 3500 AL;  
Контраст 10000:1;  
Вертикално изместване на лещите; 
Интерфейс: HDMI 1.4a x2,  Networking 
control (RJ45);  Computer in x 1; Monitor out; 
Audio out; 10W speaker x2; 
Ниво на шум: 29db(Eco mode);  
Живот на лампата: 12000 hrs lamp 
(LampSave Mode);SmartEco 
Тегло:5 kg;  
Включена стойка за стена 

3430,00 лв. 
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Ние, от Вали Компютърс ООД, използваме индивидуален подход при консултирането и изготвянето на офертите. Посочените цени са в лева с ДДС и не включват 

разходи за доставка, монтаж и обучение. При необходимост, ще Ви бъде изготвена допълнителна оферта.  
 

Вярваме, че с това предложение, ще Ви помогнем да оформите Вашите проекти и ще намерите в наше лице истински професионален партньор.  
 
Оставаме на разположение за допълнителна информация. 

 
 
Дата: 07.07.2020 г.            С уважение: 
гр. В. Търново              Снежана Хинова 

Търговски Директор 
Вали Компютърс ООД 
office@vali.bg; vali@vali.bg  


