
a touch of robotics

i-comfort  J. F. Vlekkeweg 10-13 5026 RJ Tilburg



Hoe krijgen we op een juiste wijze 
de gewenste techniek in de klas?

i-comfort heeft samen met ViewSonic en DOBOT de 

handen ineengeslagen. Door middel van Robotica willen 

we de oriëntatie op techniek en technologie binnen het 

onderwijs bevorderen.

Robotica verbindt niet alleen veel technische vakken 

met elkaar, maar ook leerlingen en studenten. Zij werken 

rondom specifieke opdrachten vaak in teams. Deze 

brede participatie stimuleert niet alleen de praktische en 

technische vaardigheden, dit helpt ook bij de ontplooiing 

tot kritische denkers en creatieve probleemoplossers. 

Projectmatig samenwerken gaat gemakkelijk en intuïtief 

en wordt ondersteund door myViewBoard™ digital 

whiteboard software. Met ViewBoard® Cast kunnen 

oplossingen eenvoudig en efficiënt met elkaar worden 

gedeeld. Op deze wijze worden de verschillende manieren 

van aanpak inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt.

 

 

 

 

 

De handige software oplossingen worden u bij het 

IFP7550-2EP ViewBoard® touchscreen van ViewSonic 

standaard geboden. Bovendien zijn deze hypermoderne 

touchscreens met diverse ophangsystemen t/m eind 2019 

bijzonder scherp geprijsd. 

DOBOT.nu geeft met de actie “a touch of robotics” extra 

stimulans door scholen of educatieve instellingen gratis 

kennis te laten maken (of uit te breiden) met Robotica.

Geniet dit jaar nog van deze bijzondere promotie*

 

*= Actieprijzen zijn geldig t/m 31 december 2019

a touch of robotics

ViewSonic IFP7550-2EP  

>   UFT (Ultra Fine Touch) Technology 

>   myViewBoard™ digital whiteboard software 

>   ViewBoard® Cast 4-way split screen content sharing software 

>   SmartPort™ USB poorten voor interne & externe PC’s 

>   2.1 Stereo sound met ingebouwde subwoofer 

>   5 jaar volledige on site garantie / 7 jaar on parts

* = Alle actie prijzen geldig tot en met 31-12-2019



* = Alle actie prijzen geldig tot en met 31-12-2019

ViewSonic IFP7550-2EP
ViewBoard® 75” 4K Interactive Display
+ vaste wandbeugel

a touch of robotics

GRATIS bij 1 x ViewSonic IFP7550-2EP

1x DOBOT AI-Starter t.w.v. € 240,00 incl. BTW  
AI-Starter biedt Robotica op instapniveau; een samenspel van 

mechanica, elektronica en programmeren. AI staat voor Artificial 

Intelligence -> kunstmatige intelligentie.

GRATIS bij 2 x ViewSonic IFP7550-2EP

1x DOBOT Mooz-1 t.w.v. 559,00 incl. BTW  
MOOZ-1 3D-printer is voorzien van een industriële lineaire geleider 

en motor. Samen goed voor een afdrukprecisie van 0,02 mm.

GRATIS bij 3 x ViewSonic IFP7550-2EP 

1x DOBOT Magician Basic t.w.v. 1.199,00 incl. BTW  
DOBOT Magician is een multifunctionele desktop Robotarm voor 

praktisch onderwijs. 

 

De Magician kan uiteenlopende taken uitvoeren zoals: 3D-printen, 

schrijven en tekenen. 

€ 2.799,00* incl. BTW

ViewSonic IFP7550-2EP 

>   UFT (Ultra Fine Touch) Technology 

>   myViewBoard™ digital whiteboard software 

>   ViewBoard® Cast 4-way split screen content sharing software 

>   SmartPort™ USB poorten voor interne & externe PC’s 

>   2.1 Stereo sound met ingebouwde subwoofer 

>   5 jaar volledige on site garantie / 7 jaar on parts

VB-WMK-001 - vaste wandbeugel 

>   Gepatenteerd Universeel Ontwerp 

>   Maximaal 125 kg draagkracht

>   Beveiligde montage
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https://www.dobot.nu/product/promoties/


ViewSonic IFP7550-2EP  
ViewBoard® IFP50-2 maakt gebruik van UFT (Ultra Fine Touch) 

technologie. Hierdoor is nauwkeuriger schrijven door een snellere 

procestijd dan bij conventionele IR-panels mogelijk. Docenten en 

studenten kunnen nu eenvoudig zeer gedetailleerd samenwerken.

VB-STND-001 - trolley met vaste hoogte  
Een trolley voorzien van een handige opberglade en 

een eenvoudige montagebeugel voor de ViewSonic 

interactive displays. Dit product voldoet aan ADA.

* = Alle actie prijzen geldig tot en met 31-12-2019

ViewSonic IFP7550-2EP
ViewBoard® 75” 4K Interactive Display
+ trolley met vaste hoogte

a touch of robotics

GRATIS bij 1 x ViewSonic IFP7550-2EP

1x DOBOT AI-Starter t.w.v. € 240,00 incl. BTW  
AI-Starter is uitgerust met een Arduino-moederbord en heeft diverse 

sensoren die helpen om veelzijdige taken te kunnen uitvoeren. Het volgen 

van een patrouille lijn en ontwijken van obstakels zijn hiervan slechts enkele 

voorbeelden.

GRATIS bij 2 x ViewSonic IFP7550-2EP

1x DOBOT Mooz-1 t.w.v. 559,00 incl. BTW  
MOOZ heeft een metalen body uit CNC gefreesde aluminiumlegeringen. 

Deze composities zijn veel stabieler dan standaard materiaal. Bovendien is het 

volledig metalen ontwerp van MOOZ absoluut geen straf om naar te kijken.

GRATIS bij 3 x ViewSonic IFP7550-2EP 

1x DOBOT Magician Basic t.w.v. 1.199,00 incl. BTW  
Focus op de toekomst dankzij een robotarm met vele toepassingen. 

Technologie in het onderwijs is nog nooit zo fascinerend geweest. Een 

verbeterde samenwerking tussen mens en machine. Evolutie!

€ 3.099,00* incl. BTW
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ViewSonic IFP7550-2EP  
ViewBoard® IFP50-2 serie is uitgerust met zeer ranke kaders, 

hierdoor kun je soepel tot aan de randen blijven schrijven. 

ViewBoard™ digital whiteboard software laat gebruikers parallel aan 

elkaar samenwerken en met ViewBoard®Cast worden opdrachten 

eenvoudig gedeeld.

VB-STND-004 - gemotoriseerde wandlift  
Gemotoriseerde lift geschikt voor het 55”, 65”, 75 “ en 

86” ViewBoard®. U kunt de lift super handig bedienen 

vanuit het ViewBoard-touchscreen menu. Dit product 

voldoet aan ADA.

* = Alle actie prijzen geldig tot en met 31-12-2019

ViewSonic IFP7550-2EP
ViewBoard® 75” 4K Interactive Display
+ gemotoriseerde wandlift

a touch of robotics

GRATIS bij 1 x ViewSonic IFP7550-2EP

1x DOBOT AI-Starter t.w.v. € 240,00 incl. BTW  
Leerlingen vergaren programmeerkennis door het eenvoudig visueel slepen 

en neerzetten van commando’s (in Blockly). Het logisch denkvermogen 

wordt bevorderd en ze ontwikkelen zich in het tijdperk van de kunstmatige 

intelligentie.
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GRATIS bij 2 x ViewSonic IFP7550-2EP

1x DOBOT Mooz-1 t.w.v. 559,00 incl. BTW  
MOOZ laat zich via een touchscreen, dat op een smartphone lijkt, gemakkelijk 

besturen. Het is zo gebruiksvriendelijk dat een 3D-ontwerp in slechts een 

paar klikken gerealiseerd wordt. Software zoals Cura, Slic3r, Printrun worden 

hierbij ondersteund.

GRATIS bij 3 x ViewSonic IFP7550-2EP 

1x DOBOT Magician Basic t.w.v. 1.199,00 incl. BTW  
DOBOT Magician is inzetbaar bij mechanica, elektronica, programmeren 

en ontwerpen. Slim, leuk, betrouwbaar en past op elk tafelblad. Een echte 

eyecatcher voor bedrijven en een kosteneffectieve oplossing voor het 

ontwerpen van een productielijn.

€ 3.699,00* incl. BTW
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ViewSonic IFP7550-2EP  
Ultra Fine Touch (UFT) technologie biedt een 

schrijfervaring zonder hinderlijke vertraging. Accuraat 

schrijven is mogelijk en de interactie tussen mens en 

machine verloopt veel natuurlijker dankzij de snelle 

response.  

VB-STND-002 - gemotoriseerde trolley  
De lift kan intuïtief worden bediend vanuit het menu van het 

touchscreen. Robuuste wielen zorgen voor een veilig te verplaatsen 

scherm. Geschikt voor ViewBoard®  55”, 65”, 75” en 86”. Dit product 

voldoet aan ADA.

* = Alle actie prijzen geldig tot en met 31-12-2019

ViewSonic IFP7550-2EP
ViewBoard® 75” 4K Interactive Display
+ gemotoriseerde trolley

a touch of robotics

GRATIS bij 1 x ViewSonic IFP7550-2EP

1x DOBOT AI-Starter t.w.v. € 240,00 incl. BTW  
Leren wordt leuk met dit autonoom rijdende voertuig. Plezier zal de interesse 

in Robotica alleen maar vergroten. Grafisch programmeren (Blockly) wordt 

door de AI-Starter ondersteund.

GRATIS bij 2 x ViewSonic IFP7550-2EP

1x DOBOT Mooz-1 t.w.v. 559,00 incl. BTW  
Geschikt voor beginners en ontwerpers. Start zelf met creëren met behulp van 

MOOZ.

 

DOBOT Mooz heeft de iF DESIGN AWARD 2018 gewonnen voor het meest 

multifunctionele en innovatieve ontwerp.

GRATIS bij 3 x ViewSonic IFP7550-2EP 

1x DOBOT Magician Basic t.w.v. 1.199,00 incl. BTW  
Dankzij de fantastische prestaties, zowel in het hardware-ontwerp als in de 

softwareapplicatie, heeft DOBOT Magician de CES 2018 Innovation Award en 

iF DESIGN AWARD 2018 gewonnen.

€ 3.699,00* incl. BTW
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