
 

 

 

Prislista 
Hyr eller köp av mentometersystem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyr mentometersystem 
 

Startavgift 1’000 SEK 

Hyra (max 7 kalenderdagar) 50 SEK/mentometerdosa 

Dagshyra, från dag 8- 5 SEK/mentometerdosa 

 

I hyran ingår en basstation, valfritt antal mentometerdosor*, mjukvara för Microsoft Windows® och 

PowerPoint®, samt fri telefon och mailsupport för installation och igångkörning. Systemet skickas i 

slagtåliga transportväskor. Fraktkostnaden ingår och betald returfraktsedel bifogas för enkel och smidig 

retur. Inga dolda kostnader eller tillägg tillkommer! 

 

Systemet skickas så att ni har utrustningen 3-4 dagar innan ert evenemang så att installation och 

provkörning kan ske i god tid inför eventet. Utrustningen returneras senast dagen efter evenemanget. Vid 

retur så packas systemet ner i de lådor det kom i, returfraktsedeln klistras på lådan och lådan lämnas hos 

närmsta postombud. Tiden från mottagande av systemet till inlämning av systemet för retur är max en 

vecka (7 kalenderdagar). Vid hyrestider längre än en kalendervecka tillkommer dagshyra enligt ovan från 

dag 8 och framåt.  

 

Om ni redan har ett eget SunVote eller H-ITT mentometersystem så kan ni hyra extra mentometerdosor 

för att komplettera er befintliga anläggning vid större evenemang.  

 

*Om inget annat anges eller specificeras så hyr vi ut SunVote M52+ mentometerdosor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss idag! Vi har alltid system hemma för snabba leveranser! 

 

Hyr ett mentometersystem om du bara har 

ett tillfälligt behov – det är enklare 

och roligare än du tror 
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Förvandla dina deltagares smartphones, bärbara datorer eller läsplattor till ett fullfjädrat mentometer-

system. Det enda som krävs är en internetuppkoppling och en dator med Windows och PowerPoint®! 

Deltagarna loggar in och svarar på frågorna via sina virtuella mentometerknappar. Resultaten synkroniseras 

automatiskt med PowerPoint® och du kan se svaren i realtid. Dina deltagare behöver inte installera någon 

app eller mjukvara på sina telefoner eller datorer vilket medför att ni kommer igång direkt oavsett IT-

lösning. Svaren går genom en ”web-kanal” som fungerar som en basstation på nätet. Web-dosor fungerar 

bra både som ett alternativ eller komplement till ”fysiska” mentometerdosor. 

 

Webbkanal, max 25 användare 

Web-dosor med reklam i ”top-bannern” 

Pris: 0 SEK 

 

Webbkanal, max 100 användare 

Web-dosor med kundanpassad ”top-banner” 

Pris: 1’995 SEK/år 

 

Webbkanal, max 200 användare 

Web-dosor med kundanpassad ”top-banner” 

Pris: 2’995 SEK/år 
 

Andra systemkonfigurationer offereras på begäran. Moms tillkommer på alla priser.

 

Förvandla dina deltagares smartphones, 

datorer och surfplattor till  

ett mentometersystem 

Fördelar: 

• Fungerar på Iphone, Android, BlackBerry,  

Windows Phone med flera. 

• Kräver ingen installation av mjukvara 

• Inga kostnader för hårdvara 

• Kan rösta och skicka text-meddelande 

• Du kan få den med egen logotyp 

Men tänk på följande: 

• Det krävs ett väl-fungerande WiFi-nätverk eller 

mobilnät som klarar av många samtidiga användare 

• Rösterna kan avges var som helst ifrån i världen – inte 

bara klassrummet eller konferenslokalen 

• En smartphone kan verka distraherande och det finns 

ingen garanti för att den bara används för att rösta… 

Systemkrav 

• Internetuppkoppling 

• Stöd för JavaScript, Ajax och cookies 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SunVote M50 kombinerar kvalitet, enkelhet och prestanda med ett oslagbart pris! Mentometerdosorna är i 

kreditkortsstorlek och ett komplett system med 100 mentometerdosor ryms i liten väska som inte är större 

än 38 x 25 x 12 cm. Som alla våra mentometersystem så kommer SunVote M50 med ett års garanti och 

fria mjukvaruuppdateringar. Systemkrav: Windows® XP eller nyare, samt PowerPoint® 2007 eller nyare. 

 

SunVote M50+, 30 användare 

Grundsystem innehållande 30 trådlösa M50+ 

mentometerdosor inklusive batterier, en USB-

basenhet, väska samt mjukvara. 

Dimension: 325 x 280 x 70 mm 

Vikt: 1.8 kg 

Pris: 8’995 SEK 

 

SunVote M50+, 50 användare 

Grundsystem innehållande 50 trådlösa M50+ 

mentometerdosor inklusive batterier, en USB-

basenhet, väska samt mjukvara. 

Dimension: 325 x 280 x 70 mm 

Vikt: 2.6 kg 

Pris: 11’995 SEK 
 

 

 

SunVote M50+ kreditkortsstora dosor  

– kvalitet och prestanda till  

ett oslagbart pris 

Fördelar: 

• Liten, lätt dosa som tål tuffa tag 

• 10 svarsknappar 

• Indikering av mottaget svar 

• Indikering av låg batterinivå 

Specifikationer 

• Räckvidd: ca 50 m. 

• Mått: 92 x 54 x 7 mm 

• Vikt: 28 g/34 g (exkl./inkl. batteri) 

• Frekvens: 2.4 GHz/32 kanaler 

• Batteri:  2 x CR2032 

• Batteritid: ca 1 år. 

• Certifieringar:  CE/FCC/RoHs 



SunVote M50+, 100 användare 

Grundsystem innehållande 100 trådlösa M50+ 

mentometerdosor inklusive batterier, en 

EA1000-basenhet, väska samt mjukvara. 

Dimension: 380 x 250 x 120 mm 

Vikt: 4.3 kg 

Pris: 19’995 SEK 

 

SunVote M50+ mentometerdosa 

Komplettera med valfritt antal  

mentometerdosor. En basstation  

hanterar upp till 400 dosor.  

Levereras inklusive batterier. 

Dimension: 92 x 54 x 7 mm 

Vikt: 28 g/34 g (exkl./inkl. batteri) 

Pris: 189 SEK  

SunVote 50R fjärrkontroll 

Fjärrkontroll som hjälper dig att styra din 

presentation och mentometersystemet medan 

du rör dig fritt i rummet. 

Dimension: 92 x 54 x 7 mm 

Vikt: 30 g/36 g (exkl./inkl. batteri) 

Pris: 499 SEK 
 

SunVote EA1000 basstation 

Basstation i miniformat. Hanterar upp till 400 

mentometerdosor. Levereras med USB-kabel 

och docka. 

Dimension: 90 x 30 x 11 mm 

Vikt: 22 g 

Pris: 2’995 SEK 
 

SunVote EA4000T basstation pro 

Basstation för professionell användning med 

USB och fast nätverkanslutning. Hanterar fyra 

kanaler parallellt och upp till 2’000 

mentometerdosor. Levereras med USB-kabel. 

Dimension: 125 x 135 x 22 mm 

Vikt: 215 g 

Pris: 4’995 SEK  

 

 

Andra systemkonfigurationer offereras på begäran. Moms tillkommer på alla priser. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SunVote M52 är ett kraftfullt och mångsidigt mentometersystem till ett mycket bra pris! Mentometer-

dosorna är försedda med en LCD-display som förenklar användandet och som möjliggör att användarna, 

förutom att rösta, kan skicka decimaltal till mentometersystemet. M52 dosorna är i kreditkortsstorlek och 

ett komplett system med 100 mentometerdosor ryms i liten väska som inte är större än 38 x 25 x 12 cm. 

Systemkrav: Windows® XP eller nyare, samt PowerPoint® 2007 eller nyare. 

 

SunVote M52+, 30 användare 

Grundsystem innehållande 30 trådlösa  

M52+ mentometerdosor med LCD-display,  

inklusive batterier, en USB-basenhet,  

väska, samt mjukvara.  

Dimension: 325 x 280 x 70 mm 

Vikt: 1.9 kg 

Pris: 9’995 SEK 
 

SunVote M52+, 50 användare 

Grundsystem innehållande 50 trådlösa  

M52+ mentometerdosor med LCD-display,  

inklusive batterier, en USB-basenhet,  

väska, samt mjukvara.  

Dimension: 325 x 280 x 70 mm 

Vikt: 2.8 kg 

Pris: 14’995 SEK 
 

 

 

SunVote M52+ med LCD-display 

– tydlig, mer lättanvänd  

och flexibel 

Fördelar: 

• Liten, lätt dosa som tål tuffa tag 

• LCD-diplay 

• 10 svarsknappar 

• Kan skicka decimaltal 

• Indikering av signalstyrka 

• Indikering av mottaget svar 

• Indikering av låg batterinivå 

Specifikationer 

• Räckvidd: ca 50 m. 

• Mått: 92 x 54 x 7 mm 

• Vikt: 32 g/38 g (exkl./inkl. batteri) 

• Frekvens: 2.4 GHz/32 kanaler 

• Batteri:  2 x CR2032 

• Batteritid: ca 1 år 

• Certifieringar:  CE/FCC/RoHs 



 

 

SunVote M52+, 100 användare 

Grundsystem innehållande 100 trådlösa  

M52+ mentometerdosor med LCD-display,  

inklusive batterier, en USB-basenhet,  

väska, samt mjukvara.  

Dimension: 380 x 250 x 120 mm 

Vikt: 4.7 kg 

Pris: 25’995 SEK 
 

SunVote M52+ mentometerdosa 

Komplettera med valfritt antal mentometer-

dosor. En basstation hanterar upp till 400 

dosor. Levereras inklusive batterier. 

Dimension: 92 x 54 x 7 mm 

Vikt: 32 g/38 g (exkl./inkl. batteri) 

Pris: 249 SEK 
 

SunVote 50R fjärrkontroll 

Fjärrkontroll som hjälper dig att styra din 

presentation och mentometersystemet medan 

du rör dig fritt i rummet. 

Dimension: 92 x 54 x 7 mm 

Vikt: 30 g/36 g (exkl./inkl. batteri) 

Pris: 499 SEK 
 

SunVote EA1000 basstation 

Basstation i miniformat. Hanterar upp till 400 

mentometerdosor. Levereras med USB-kabel 

och docka. 

Dimension: 90 x 30 x 11 mm 

Vikt: 22 g 

Pris: 2’995 SEK 
 

SunVote EA4000T basstation pro 

Basstation för professionell användning med 

USB och fast nätverkanslutning. Hanterar fyra 

kanaler parallellt och upp till 2’000 

mentometerdosor. Levereras med USB-kabel. 

Dimension: 125 x 135 x 22 mm 

Vikt: 215 g 

Pris: 4’995 SEK  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SunVote M40L är en enkel, tuff mentometerdosa utvecklad för skola och utbildning. Låt inte det låga 

priset lura dig – detta är ett riktigt bra mentometersystem med hög kvalitet och samma funktioner som 

våra övriga system. Som alla våra mentometersystem så kommer SunVote M40L med ett års garanti och 

fria mjukvaruuppdateringar. Systemkrav: Windows XP eller nyare, samt PowerPoint® 2007 eller nyare. 

 

SunVote M40L, 30 användare 

Grundsystem innehållande 30 trådlösa M40L 

mentometerdosor inklusive batterier, en USB-

basenhet, väska samt mjukvara. 

Dimension: 380 x 250 x 120 mm 

Vikt: 2.4 kg 

Pris: 6’495 SEK 
 

SunVote M40L, 50 användare 

Grundsystem innehållande 50 trådlösa M40L 

mentometerdosor inklusive batterier, en USB-

basenhet, väska samt mjukvara. 

Dimension: 380 x 250 x 120 mm 

Vikt: 3.3 kg 

Pris: 8’495 SEK 
 

 

 

SunVote M40L – tuff mentometerdosa  

– enkel och pålitlig till  

ett otroligt pris 

Fördelar: 

• Tålig dosa utvecklad för skola och utbildning 

• 6 svarsknappar samt OK 

• Indikering av mottaget svar 

• Indikering av låg batterinivå 

Specifikationer 

• Räckvidd: ca 50 m. 

• Mått: 100 x 45 x 20 mm 

• Vikt: 48 g (inkl. batteri) 

• Frekvens: 2.4 GHz/32 kanaler 

• Batteri:  2 x AAA 

• Batteritid: ca 1 år. 

• Certifieringar:  CE/FCC/RoHs 



SunVote M40L mentometerdosa 

Komplettera med valfritt antal  

mentometerdosor. En basstation  

hanterar upp till 100 dosor.  

Levereras inklusive batterier. 

Dimension: 100 x 45 x 20 mm 

Vikt: 48 g (inkl. batteri) 

Pris: 119 SEK 
 

SunVote EA1200 basstation 

Basstation i miniformat. Hanterar upp till 100 

mentometerdosor. Levereras med USB-kabel 

och docka. 

Dimension: 90 x 30 x 11 mm 

Vikt: 22 g 

Pris: 2’495 SEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra systemkonfigurationer offereras på begäran. Moms tillkommer på alla priser.



 

 

Andra systemkonfigurationer offereras på begäran. Moms och frakt tillkommer på alla priser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H-ITT iCue är ett av marknadens snabbaste mentometersystem med avancerade pedagogiska funktioner. 

Snabbheten gör systemet till det givna valet för frågesporter och andra tidskritiska applikationer. iCue-

dosorna är också försedda med pil-tangenter som ger en del extra finesser som t ex att kunna genomföra 

flervalsprov i egen takt, och ange konfidens* när man svarar. Dosorna drivs av vanliga stavbatterier (typ 

AAA/LR06) vilket ger en lägre driftskostnad än knappcellsbatterier. Systemet levereras med Mentometer 

Plug-in for Powerpoint® (kräver Windows XP eller nyare samt PowerPoint 2007 eller nyare) samt H-ITT 

CRS (Classroom Response Software) som är skräddarsytt för utbildningsändamål. H-ITT CRS finns för 

Windows, Mac OS och Linux.  

*Ett pedagogiskt verktyg; med ”konfidens” avges inte bara ett svar, utan man kan även indikera hur säker 

eller osäker man är på om svaret är korrekt eller inte (pil-höger anger ”säker” och pil-vänster anger 

”osäker”). Man kan ta hänsyn till detta vid beräkning av poäng och/eller ”straffa” felaktiga svar som är 

angivna som säkra, och ge ”tröstpoäng” till personer som svarat fel om de angivit att de är osäkra på sitt 

svar. 

H-ITT iCue, 30 användare 

Grundsystem innehållande 30 trådlösa iCue 

mentometerdosor, en basenhet, förvaringsbag 

samt mjukvara. 

Dimension: 410 x 220 x 140 mm 

Vikt: 1.9 kg 

Pris: 12’995 SEK 

 
 

 

H-ITT iCue – ett av marknadens snabbaste 

mentometersystem med avancerad 

pedagogiska funktioner 

Fördelar: 

• Mycket robust konstruktion som tål tuffa tag 

• 10 svarsknappar 

• Indikering av mottaget svar 

• Pil-tangenter för ytterligare funktionalitet* 

• Ett av marknadens absolut snabbaste mentometersystem 

• Använder standardbatterier för låga driftskostnader 

• Indikering av låg batterinivå 

Specifikationer 

• Räckvidd: ca 90 m. 

• Mått: 120 x 51 x 12 mm 

• Vikt: 47 g/69 g (exkl./inkl. batteri) 

• Frekvens: 2.4 GHz/31 kanaler 

• Batteri:  2 x AAA/LR03 

• Batteritid: ca 2 år 

• Certifieringar:  CE/FCC ID #: UH9TX3100 

* Pil-tangenterna används för att stega sig framåt/bakåt under prov 

eller för att ange konfidens, dvs. hur säker man är på sitt svar. 



 

 

H-ITT iCue, 50 användare 

Grundsystem innehållande 50 trådlösa iCue 

mentometerdosor, en basenhet samt mjukvara. 

Systemet levereras med en slagtålig tran-

sportväska. 

Dimension: 450 x 360 x 100 mm 

Vikt: 3.9 kg 

Pris: 18'995 SEK 

 

H-ITT iCue mentometerdosa 

Komplettera med valfritt antal iCue mento-

meterdosor. En basstation hanterar upp till 

500 dosor.  

Dimension: 120 x 51 x 12 mm 

Vikt: 47 g/69 g (exkl./inkl. batteri) 

Pris: 349 SEK 

 

H-ITT iCue RF basstation 

Basstationen arbetar på 2.4 GHz ISM bandet 

och kan ta emot och processa mer än 500 svar 

per sekund i realtid. Levereras med extern 

antenn och USB-kabel  

Dimension: 100 x 76 x 35 mm 

Vikt: 110 g 

Pris: 3’995 SEK 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andra systemkonfigurationer offereras på begäran. Moms tillkommer på alla priser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-ITT iCue Pro är inte bara ett av marknadens snabbaste mentometersystem utan också ett av de mest 

avancerade systemen för utbildningsändamål. Förutom att fungera som ”vanlig” mentometerdosa så kan 

iCue Pro skicka svar i form av text inklusive matematiska formler. Vidare kan dosorna användas för prov 

där användarna besvarar frågorna i sin egen takt eller för hemläxor som besvaras med dosan hemma för att 

därefter skickas till basenheten nästa dag i klassrummet. Systemet levereras med Mentometer Plug-in for 

Powerpoint® (kräver Windows XP eller nyare samt PowerPoint 2007 eller nyare) samt H-ITT CRS 

(Classroom Response Software) som är skräddarsytt för utbildningsändamål och hanterar datainsamling, 

klasslistor, prov, läxor, betygssättning mm. H-ITT CRS finns för Windows, Mac OS och Linux.  

 

H-ITT iCue Pro, 30 användare 

Grundsystem innehållande 30 trådlösa iCue 

Pro mentometerdosor, en basenhet, för-

varingsbag samt mjukvara. 

Dimension: 410 x 220 x 140 mm 

Vikt: 2.0 kg 

Pris: 20’995 SEK 
 

 

 

 

 

H-ITT iCue Pro – vårt mest avancerade 

mentometersystem för utbildning 

med pedagogiska funktioner 

Fördelar: 

• Mycket robust konstruktion som tål tuffa tag 

• Marknadens kanske mest avancerade mentometerdosa 

• Kan hantera text, siffror samt matematiska symboler 

• Multiple choice (som iCue) 

• Textsvar 

• Prov (flera frågor i egen takt) 

• Hemläxa (besvaras hemma och skickas i klassrum) 

• Ett av marknadens absolut snabbaste mentometersystem 

• Indikering av mottaget svar och batterinivå 

• Använder standardbatterier för låga driftskostnader 

Specifikationer 

• Räckvidd: ca 90 m. 

• Mått: 120 x 51 x 12 mm 

• Vikt: 52 g/74 g (exkl./inkl. batteri) 

• Frekvens: 2.4 GHz/31 kanaler 

• Batteri:  2 x AAA/LR03 

• Batteritid: ca 2 år 

• Certifieringar:  CE/FCC ID #: UH9TX3200 



H-ITT iCue Pro, 50 användare 

Grundsystem innehållande 50 trådlösa iCue 

Pro mentometerdosor, en basenhet samt 

mjukvara. Systemet levereras med en  

slagtålig transportväska. 

Dimension: 450 x 360 x 100 mm 

Vikt: 4.1 kg 

Pris: 32'995 SEK 
 

H-ITT iCue Pro mentometerdosa 

Komplettera med valfritt antal iCue mento-

meterdosor. En basstation hanterar upp till 

500 dosor. 

Dimension: 120 x 51 x 13 mm 

Vikt: 52 g/74 g (exkl./inkl. batteri) 

Pris: 599 SEK 

 

H-ITT iCue RF basstation 

Basstationen arbetar på 2.4 GHz ISM bandet 

och kan ta emot och processa mer än 500 svar 

per sekund i realtid. Levereras med extern 

antenn och USB-kabel  

Dimension: 100 x 76 x 35 mm 

Vikt: 110 g 

Pris: 3’995 SEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra systemkonfigurationer offereras på begäran. Moms tillkommer på alla priser. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentometer Nu AB 

Östergatan 1 

211 25 MALMÖ 

Tel. 0734-35 61 00 


