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Denna katalog är en beskrivning av de mest vanliga klassrumspaketen och produkterna för klass-
rumsinstallationer som vi på Mediacenter i Jönköping installerar i länets kommuner 2019. Priserna 
är cirka för att ni ska få en uppfattning vad de olika klassrumspaketen kostar.
 
Observera att vi på Mediacenter alltid lämnar offert på installationer av klassrum/konferens-
rum. Priset kan variera beroende på eventuella prisändringar av produkter och hur lokalen ser ut.  
Ni får alltid en offert från våra säljare för just ert klassrum/konferensrum. 



PAKET
NR 1

PROJEKTOR

BILD        LJUD FUNKTION SERVICEAVTAL
FÖR DIG SOM VILL VISA STOR BILD I 
DITT KLASSRUM PÅ ETT SMIDIGT SÄTT.

MED AKTIVA HÖGTALARE FÅR NI ETT 
BRA LJUD I HELA KLASSRUMMET.  
HÖGTALARNA ÄR FAST MONTERAT PÅ 
VÄGG OCH ENKELT ATT ANVÄNDA.

DET FINNS OLIKA PROJEKTORER SOM 
PASSAR I OLIKA KLASSRUM. DEN 
NÄRSKJUTANDE ÄR DEN MEST POP-
ULÄRA OCH ANVÄNDS IHOP MED STOR 
SKRIVTAVLA.

VI ERBJUDER SERVICEAVTAL PÅ ALLA 
PROJEKTORLÖSNINGAR. LÄS MER OM 
SERVICEAVTAL OCH VAD SOM INGÅR  I IN-
FORMATIONSBLADET. 

Med en projektor kan ni projicera en stor bild för visning i klassrummet. 
Projektorn gör också att läraren inte behöver göra avkall på en stor skri-
vyta utan kan använda whiteboarden i kombination som skrivtavla och 
visningsduk. 

Takprojektor väljs i de fall där lokalen sätter begränsningar annars är 
den närskjutande projektorn bästa alternativet. Den stora fördelen med 
närskjutande projektorer är att läraren inte behöver få ljuset i ögonen när 
man står framför klassen och det ger mindre reflexex av ljuset och inga 
skuggor. 

Närskjutande projektor kan kombineras med whiteboard i önskad storlek 
medans takprojektorn kombineras med filmduk i önskad storlek för bästa 
kvalitet på bild.
 
Ni kopplar enkelt in den utrustning ni vill visa från som t.ex. dator, iPad eller 
dokumentkamera och i installationen ingår det uttag och kabellister.

PROJEKTORER DETTA INGÅR

Aktiva högtalare

Duk eller whiteboard (Välj storlek efter önskemål)

Kabellister samt uttag monterade i vägg med t.ex. HDMI, VGA och ljud

Installationsmaterial

PRIS CA 20 000 KR
Observera att vi alltid lämnar offert på installationer av klassrum/konferensrum. 
Priset kan variera beroende på eventuella prisändringar av produkter och hur 
lokalen ser ut. Ni får alltid en offert från våra säljare för just ert klassrum/kon-
ferensrum. 

Projektor närskjutande (takprojektor ca 4000 kr mindre)

Mediacenter Jönköpings län 
Sankt Göransvägen 31 
554 54 Jönköping

036 - 19 95 00 info@mcenter.se 
www.mcenter.se

Installationsarbete samt iordningsställande



BILD        LJUD FUNKTION SERVICEAVTAL
FÖR DIG SOM VILL VISA STOR BILD 
I DITT KLASSRUM PÅ ETT SMIDIGT 
SÄTT OCH SAMTIDIGT KUNNA ARBETA 
INTERAKTIVT.

MED AKTIVA HÖGTALARE FÅR NI ETT 
BRA LJUD I HELA KLASSRUMMET.  
HÖGTALARNA ÄR FAST MONTERAT PÅ 
VÄGG OCH ENKELT ATT ANVÄNDA.

DEN INTERAKTIVA PROJEKTORN AN-
VÄNDS IHOP MED STOR SKRIVTAVLA 
OCH MED INTERAKTIVA PROGRAM-
VAROR. 

VI ERBJUDER SERVICEAVTAL PÅ ALLA 
PROJEKTORLÖSNINGAR. LÄS MER OM 
SERVICEAVTAL OCH VAD SOM INGÅR  I IN-
FORMATIONSBLADET. 

PAKET 
NR2

INTERAKTIV PROJEKTOR

Med en interaktiv projektor får ni en projektorlösning med en stor bild och 
möjlighet att använda interaktiva funktioner. Den närskjutande projektorn 
gör så ni kan visa stora bilder på mycket kort avstånd med minsta möjliga 
skuggor och reflexer. Ni kan även använda interaktivitet med de pennor 
som följer med projektorn.  

Detta är ett prisvärt alternativ till en interaktiv skärm där ni kan använda 
whiteboarden i kombination med projektorn. 
 
Det finns möjlighet att använda olika mjukvaror i din dator eller enhet som 
du kopplar in dig mot som stödjer interaktivitet som t.ex. Notebook eller 
Snowflake men observera att dessa programvaror måste licens lösas på. 

INTERAKTIVAPROJEKTORER DETTA INGÅR

Aktiva högtalare

Whiteboard (Välj storlek efter önskemål)

Kabellister samt uttag monterade i vägg med t.ex. HDMI, VGA och ljud

Installationsmaterial

PRIS CA 23 000 KR
Observera att vi alltid lämnar offert på installationer av klassrum/konferensrum. 
Priset kan variera beroende på eventuella prisändringar av produkter och hur 
lokalen ser ut. Ni får alltid en offert från våra säljare för just ert klassrum/kon-
ferensrum. 

Epson 685WI eller motsvarande 

Installationsarbete samt iordningsställande

036 - 19 95 00 info@mcenter.se 
www.mcenter.se
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554 54 Jönköping



PAKET
NR 3

CLEVERTOUCH

BILD        LJUD FUNKTION SERVICEAVTAL
FÖR DIG SOM ÄR BEKVÄM MED DIG-
ITALA VERKTYG OCH VILL ARBETA 
INTERAKTIVT MED ELEVER OCH KOL-
LEGOR.

MED AKTIVA HÖGTALARE INSTALLE-
RADE ELLER EN SOUNDBAR FÅR DU 
ETT BRA LJUD FÖR DITT KLASSRUM.

MED INTERAKTIVITET FINNS MÅNGA 
MÖJLIGHETER ATTARBETA KOLLABO-
RATIVT MED ELEVER ELLER ATT ARBE-
TA MED DIGTALA VERKTYG DIREKT PÅ 
SKÄRMEN:

KÖP TILL SERVICEAVTAL PÅ ALLA IN-
TERAKTIVA SKÄRMAR SOM GÄLLER 5 
ÅR. LÄS MER OM SERVICEAVTAL OCH 
VAD SOM INGÅR  I INFORMATIONSBLA-
DET. 

Med en Clevertouch ges nya möjligheter till interaktivt arbete i klass-
rummet. Den interaktiva skärmen ger en bra bild utan att du behöver 
tänka på att kalibrera eller koppla in kablar. Clevertouch har på kort tid 
blivit mycket populär hos flera skolor och detta mycket tack vare att 
skärmen alltid är redo att användas och att den levereras med pro-
gramvaror som är enkla att använda och komma igång med. Clever-
touch finns i olika storlekar och fördelen är att de är ljusstarka och det 
finns inga problem med skuggningar eller blänk. Det innebär att den 
lämpar sig för klassrum med stora ljusinsläpp jämfört med projektorn.  
Med Clevertouch finns en Androidenhet inbyggd vilket gör att du kommer 
åt internet och appar direkt från skärmen. Det medföljer också program-
vara för trådlös överföring via Clevershare och Sadeoo ett digital signage 
system för att kunna sprida information.

Observera att kontrollera med IT-avdelningen om hanteringen av trådlös överföring 
och programvaror innan ni köper en skärm. 

CLEVERTOUCH DETTA INGÅR

Aktiva högtalare på vägg eller “Soundbar” på mobila enheter

Whiteboard till klassrummet som anpassas med skärmens placering 

Kabellister samt uttag monterade i vägg med HDMI, VGA och ljud

Höj och sänkbart fäste (Finns andra fästen/stativ som tillval) 

PRIS CA 57 000 KR
Observera att vi alltid lämnar offert på installationer av klassrum och konferens-
rum. Priset kan då variera beroende på prisändringar av produkter och hur loka-
len ser ut där installationen ska göras. Du får alltid en offert från våra säljare för 
just ditt klassrum och vi besöker er på plats innan installation. 

Clevertouch Plus 75 tum (Finns i olika storlekar och priset varierad därefter)

036 - 19 95 00 info@mcenter.se 
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Installationsarbete och installationsmaterial
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VI ERBJUDER SERVICEAVTAL PÅ ALLA 
PROJEKTORLÖSNINGAR. LÄS MER OM 
SERVICEAVTAL OCH VAD SOM INGÅR  I 
INFORMATIONSBLADET. 

       LJUD FUNKTION
MED AKTIVA HÖGTALARE FÅR DU ETT 
BRA LJUD I HELA KLASSRUMMET SOM 
ÄR FAST MONTERAT PÅ VÄGG OCH ÄR 
ENKELT ATT HANTERA.

DET FINNS OLIKA PROJEKTORER SOM 
PASSAR I OLIKA KLASSRUM. DEN NÄR-
SKJUTANDE ÄR DEN MEST POPULÄRA 
OCH MED EN STOR SKRIVTAVLA MED 
MATT YTA.

SERVICEAVTALBILD
FÖR DIG SOM ÄR BEKVÄM MED DIG-
ITALA VERKTYG OCH VILL ARBETA 
INTERAKTIVT MED ELEVER OCH KOL-
LEGOR.

PAKET 
NR4

SMARTBOARD

SMART Board med en iQ-modul har flera funktioner som gör arbetet i 
klassrummet ännu enklare, roligare och effektivare. SMART Board iQ är en 
plattform för digital undervisning som är framtagen för lärare och elever 
att användas tillsammans med mjukvarusviten SMART Learning Suite som 
på olika sätt binder samman elever, lärare, föräldrar och alla olika digitala 
verktyg i och utanför klassrummet till en pedagogisk helhet.
I skärmen finns möjlighet till att använda den:
¤ som en digital whiteboard 
¤ för att spegla andra enheter som dator, lärplatta eller telefon
¤ som webbläsare
¤ SMART Notebook-lektioner som du delar trådlöst till skärmen från din 
dator

Licens för SMART Notebook ingår 1 år vid köp och sedan är kostnaden ca 800 kr/år
 
Observera att kontrollera med IT-avdelningen om hanteringen av trådlös överföring 
och programvaror innan ni köper en skärm. 

SMART Board iQ DETTA INGÅR

Aktiva högtalare på vägg eller “Soundbar” på mobila enheter

Whiteboard till klassrummet som anpassas med skärmens placering 

Kabellister samt uttag monterade i vägg med HDMI, VGA och ljud

Höj och sänkbart fäste (Finns andra fästen/stativ som tillval) 

PRIS CA 63 000 KR
Observera att vi alltid lämnar offert på installationer av klassrum och konferens-
rum. Priset kan då variera beroende på prisändringar av produkter och hur loka-
len ser ut där instalaltionen ska göras. Du får alltid en offert från våra säljare för 
just ditt klassrum och vi besöker er på plats innan installation. 

SMARTBoard iQ 75 tum (Finns i olika storlekar och priset varierad därefter)

Installation och installationsmaterial

036 - 19 95 00 info@mcenter.se 
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PAKET
NR 5

PROWISE

BILD        LJUD FUNKTION SERVICEAVTAL
FÖR DIG SOM ÄR BEKVÄM MED DIG-
ITALA VERKTYG OCH VILL ARBETA 
INTERAKTIVT MED ELEVER OCH KOL-
LEGOR.

MED AKTIVA HÖGTALARE INSTALLE-
RADE ELLER EN SOUNDBAR FÅR DU 
ETT BRA LJUD FÖR DITT KLASSRUM.

MED INTERAKTIVITET FINNS MÅNGA 
MÖJLIGHETER ATTARBETA KOLLABO-
RATIVT MED ELEVER ELLER ATT ARBE-
TA MED DIGTALA VERKTYG DIREKT PÅ 
SKÄRMEN:

KÖP TILL SERVICEAVTAL PÅ ALLA IN-
TERAKTIVA SKÄRMAR SOM GÄLLER 5 
ÅR. LÄS MER OM SERVICEAVTAL OCH 
VAD SOM INGÅR  I INFORMATIONSBLA-
DET. 

Med en Prowise får du en interaktiv skärm med ett bra inbyggt ljud och 
en skarp bild. I skärmen finns fyra inbyggda mikrofonerna som öppnar en 
möjlighet som känner igen röster och människor upptill 8 meter. Det inne-
bär att du kan bjuda externa in experter till din klass via länk eller liknande 
applikationer och använda pekskärmen för att få lärandet till liv.
 
Mjukvaran för Whiteboard heter ProWrite Ink och fungerar med pennorna 
och gör att två personer kan skriva på pekskärmen samtidigt. Pennorna 
kan programmeras med två färger (topp och botten) och ger en smidig 
och realistisk skriftupplevelse. Den tunna penna spetsen tillsammans med 
avancerad beröringsteknik säkerställer att skrivaren är mer exakt och sna-
bbare än någonsin. 

Med Prowise finns en Androidenhet inbyggd vilket gör att du kommer åt 
internet och appar direkt från skärmen utan att behöva koppla in dator 
eller annan enhet.

PROWISE DETTA INGÅR

Inbyggda högtalare (Aktiva högtalare kan köpas till för bättre ljud)

Whiteboard till klassrummet som anpassas med skärmens placering 

Kabellister samt uttag monterade i vägg med HDMI, VGA och ljud

Höj och sänkbart fäste (Finns andra fästen/stativ som tillval) 

PRIS CA 42 000 KR
Observera att vi alltid lämnar offert på installationer av klassrum och konferens-
rum. Priset kan då variera beroende på prisändringar av produkter och hur loka-
len ser ut där installationen ska göras. Du får alltid en offert från våra säljare för 
just ditt klassrum och vi besöker er på plats innan installation. 

Prowise 75 tum (Finns i olika storlekar och priset variera därefter)

036 - 19 95 00 info@mcenter.se 
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VÄGGFÄSTE
EN INTERAKTIV SKÄRM VÄGER MELLAN 50-120 KG 
BEROENDE PÅ STORLEK. DET KRÄVER ETT STATIV 
ELLER FÄSTE SOM KLARAR ATT HÅLLA UPP DENNA 
VIKT. 

Alla tillverkare har egna stativ och fästen. Det 
finns dessutom fler fästen från specialtillverkare 
som passar flera modeller. För att se alla mod-
eller och få fram aktuella priser kontakta säljare 
på Mediacenter eller besök Mediacenters webb-
shop.

HÖJ- OCH SÄNK VÄGGFÄSTE
DE FLESTA SOM INVESTERAR I EN INTERAKTIV 
SKÄRM I KLASSRUMMET VÄLJER ATT KÖPA ETT  
HÖJ- OCH SÄNKBART FÄSTE. 

 
Fördelarna är flera som att ni kan höja upp 
skärmen för t.ex. visning av filmer med under-
texter så att alla ser i klassrummet. Skärmen 
kan justeras till rätt arbetshöjd för lärare och 
elever. Vi rekommenderar detta till skolor och 
förskolor för att verkligen arbeta med skär-
men på bästa sätt.

MOBILT STATIV
TILL SKOLOR DÄR MAN VILL KUNNA FLYTTA SKÄRMEN 
I ELLER MELLAN KLASSRUM ÄR ETT MOBILT STATIV 
RÄTT ALTERNATIV. 

 
Det innebär att man tar fram skärmen och kan 
flytta den i klassrummet eller mellan klassrum 
utan att göra någon installation. Det innebär också 
att man kan använda whiteboarden som skrivtav-
la utan att ha en skärm i vägen. Det är dock en 
kompromiss då stativet och skärmen tar upp 
plats i klassrummet. Det finns även möjlighet att 
köpa ett tiltbart stativ vilket gör att skärmen kan 
läggas ner och detta ger framförallt de mindre 
barnen möjlighet att arbeta interaktivt! 

MOBILA STATIV

STATIV
OCH

FÄSTEN

Väggfäste Höj- och sänkbart till vägg 60 -120 kg ca 9 600  - 12 000 kr

Mobilt stativ höj- och sänkbart 60 - 120 kg  ca 9 000 - 12 000 kr

Tiltbart mobilt stativ 60 - 120 kg   ca 12 000 - 15 000 kr

Väggfäste interaktiv skärm upp till 200  kg  ca 600 kr

036 - 19 95 00 info@mcenter.se 
www.mcenter.se

PRISER 
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ADAPTERRING
HAR NI RÅKAT UT FÖR ATT ADAPTERN INTE 
FINNS FÖR ATT KOPPLA IN ENEHETEN PÅ 
SKÄRMEN ELLER PROJEKTORN?

TILLBEHÖR

DOKUMENTKAMERA   TRÅDLÖSÖVERFÖRINGBÄTTRE LJUD
ATT KUNNA VISA UPP EN TEXT, DOKUMENT, 
ELLER EN BILD I KLASSRUMMET ÄR EN VIK-
TIG FUNKTION. TIDIGARE VAR DET OVERHE-
ADAPPARATEN  MEN NUMER ÄR DET DOKU-
MENTKAMERAN SOM GÖR DETTA MÖJLIGT. 

MED INTERAKTIVITET FINNS MÅNGA MÖ-
JLIGHETER ATT ARBETA KOLLABORATIVT 
MED ELEVER ELLER ATT ARBETA MED 
PROGRAMVAROR, APPAR DIREKT . 

036 - 19 95 00 info@mcenter.se 
www.mcenter.se

MJUKVAROR

Det finns många olika varianter av dokument-
kameror allt från enklar till riktigt avancerade. 
Priskillnaden är därför också ganska stor. Det 
finns några aspekter att tänka på om man 
köper en dokumentkamera vilka är om den be-
höver mjukvara eller drivrutiner installerade på 
dator för att köra eller om den ska kunna kop-
plas in direkt til skärmen eller projektorn. Ska 
den kunna lagra bilder, ska den kunna zooma 
med objektiv. 

För se alla tillbehör och aktuella priser titta in på Mediacenters webbshop eller ring säljare

IIDROTTSHALLAR, MUSIKSALAR, UPPE-
HÅLLSRUM OCH I KLASSRUM KAN DET 
BEHÖVAS ETT KRAFTIGARE OCH BÄTTRE 
LJUD. VI ÄR EXPERTER OCH RÅDGIVER 
ER TILL EN BRA LÖSNING. KONTAKTA 
VÅRA SÄLJARE.

LJUDUTJÄMNINGSYSTEM

KRAFTIGARE AKTIVA HÖGTALARE 

 
SOUNDBAR

Till de interaktiva lösningarna följer det 
ofta med en programvara för att arbeta 
med skärmen som en skrivtavla. Det finns 
dessutom flera programvaror med spe-
cialfunktioner inom t.ex. matematik och 
narturorientering. En del programvaror är 
gratis och följer med andra kostar en slant i 
licens. Hör med våra pedagoger och säljare 
vad som finns för just er.

ATT KUNNA KOPPLA UPP SIG MOT EN SKÄRM 
ELLER PROJEKTOR UTAN ATT BEHÖVA EN KA-
BEL GER MÅNGA MÖJLIHETER.

Den främsta fördelen med att trådlöst kop-
pla upp sig mot en skärm eller projektor 
är att man blir mer mobil och kan röra sig 
i klassrummet på ett annat sätt. Det ger 
också möjligheter till att fler kan ansluta 
sina enheter som elever på lektionen eller 
kollegor på mötet. Det går dessutom att an-
sluta med olika enheter som t.ex. mobiltele-
fonen, surfplattan, mikroskopet, dator m.m.  
 
Vi får fler och fler frågor kring trådlösöverföring 
och det kommer nya lösningar och uppdater-
ingar inom dett område hela tiden just nu. Se 
några exempel nedan som är populära just nu.

¤  Miracast
¤  Apple TV
¤  Chromecast
¤  Barco Clickshare
¤  Clevershare
¤  i3SYNC PRO

Adaptrar behövs för att koppla in externa 
enheter som iPad, telefoner eller datorer. 
Alla dessa adaptrar har lätt att få fötter och 
det finns alltid någon adapter man inte har 
när man behöver det. Vi har en lösning där 
ni köper till en adapterring som är fast mon-
terad och har alla möjligheter att koppla in 
olika enheter.

Mediacenter Jönköpings län 
Sankt Göransvägen 31 
554 54 Jönköping



SERVICEAVTAL PAKET MED PROJEKTOR 3 ÅR          960 KR/ÅR
Vi erbjuder serviceavtal för nya klassrumsinstallationer med projektorlösningar som gäller under 3 år. I dessa serviceavtal ingår det 
funktionsgaranti och en årlig service på plats. Vi genomför då kontroll och underhållsservice av projektorn och kringutrustning.    

Serviceavtal på klassrumsinstallationer med projektor för 5 år innebär samma åtagande som för  3 år ovan med tillägg för att det ingår 
ett lampbyte och en utökad garanti till 5 år för proukterna i paketet. 

SERVICEAVTAL PAKET MED PROJEKTOR 5 ÅR        1460 KR/ÅR

SERVICEAVTAL PAKET MED INTERAKTIV SKÄRM 5 ÅR        960 KR/ÅR
Vi erbjuder serviceavtal på 5 år för interaktiva skärmar. Vi kommer årligen ut till varje klassrum och gör funktionskontroll samt uppdat-
erar mjukvara och drivrutiner i skärmen.  

Uppdatera mjukvara och drivrutiner på skärmen
Funktionstest på all kringutrustning monterad vid installationen 
Funktionsgaranti - vid konstaterat fel på utrustningen, reparation alternativt byte av utrustnin-
gen ska ske inom 72 timmar
Livscykelhantering och återvinning av material vid behov eller vid serviceavtalets slut

Årlig service och kontroll på plats av tekniker

Årlig rapport skickas till skolan med checklista på utförd service och med status på utrustningen

Detta ingår:

SERVICEAVTAL

036 - 19 95 00 info@mcenter.se 
www.mcenter.se

Filterrengöring och vid behov rengöring av projektor

Funktionstest på all kringutrustning monterad vid installationen 
Funktionsgaranti - vid konstaterat fel på utrustningen, reparation alternativt byte av utrustnin-
gen ska ske inom 72 timmar
Livscykelhantering och återvinning av produkter hanteras vid behov eller vid serviceavtalets slut

Årlig service och kontroll på plats av tekniker

Årlig rapport skickas till skolan med checklista på utförd service och med status på utrustningen

Detta ingår:

Mediacenter Jönköpings län 
Sankt Göransvägen 31 
554 54 Jönköping



WHITEBOARD - LINTEX 
Till klassrummet beställer du en whiteboard som passar just ditt klassrum. Viktigt att tänka på är att de whiteboard som ska projiceras 
bild på rekommenderas en mattare yta som reflekterar bilden bättre och inte blänker. Den populäraste whiteboarden är den klassiska 
skrivtavlan med emaljerad magnetbärande yta. Boarder finns med vit- eller naturanodiserad aluminiumram tillsammans med grå eller 
vita plasthörn. Tavlan är enkel att rengöra och finns i storlekar upp till 5 meter breda. Tavlan har en pennhylla i aluminium som du väljer 
om du vill ha monterad eller inte.

För mer information om whiteboard, kataloger eller prisuppgifter kontakta säljare.

FILMDUKAR 
För klassrummet finns filmdukar för fast installation som antingen dras ner framför en whiteboard eller är motordriven. Duken är helvit  
med svart baksida som standard. Storleken på duken beror helt på hur klassrummet ser ut och för andra storlekar eller utföranden, 
kontakta oss så hjälper vi till med att ta fram rätt filmduk.

För mer information om whiteboard, kataloger eller prisuppgifter kontakta säljare.

WHITEBOARD

036 - 19 95 00 info@mcenter.se 
www.mcenter.se

OCH
FILMDUKAR
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