Informacje o produkcie

Utworzono 17-08-2018

Suprema Andromeda Elegant IM (16:9) 234x132 cm 106" - Matt White HD
Cena : 2.570,00 zł
Nr katalogowy : Andromeda IM 16:9 234x132 MW
Producent : SUPREMA
Dostępność : Dostępny do 3 dni
Średnia ocena :
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Elektrycznie sterowany ekran projekcyjny klasy Premium stworzony dla wymagającego odbiorcy. Klasyczny design aluminiowej kasety z delikatnymi
przetłoczeniami oraz perfekcyjnym wykończeniem. Nowoczesny system montażu i demontażu typu "click-on/off". Materiały projekcyjne amerykańskiej
produkcji. Ekran fabrycznie oferowany z czarnymi ramkami podkreślającymi kontrast i ułatwiającymi kalibrację obrazu. Silniki typu "tubular motor"
zapewniają szybkie rozwijanie i zwijanie przy jednocześnie cichej pracy. Prestiżu dodaje wytłoczenie nazwy "Suprema" w dolnej części powierzchni
projekcyjnej. Sterowanie przewodowe typu "plug -in" w komplecie. Instalacja ekranu nie wymaga specjalisty-elektryka. W opcji dostępne radiowe
sterowanie bezprzewodowe. Ekrany dostępne w formacie WXGA (16:10). Ekran wyposażony w sterowanie bezprzewodowe na poczerwień (pilot
IR). Posiada wbudowane gniazda do podłączenia zewnętrznego odbiornika IR, bezprzewodowego lub przewodowego triggera, RS232.
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej Premium.
Wbudowany w kasetę ekranu silnik tubowy,
Sterowanie na pilota IR wbudowane (rozmiary powyżej 305cm sterowanie RF w komplecie),
Wbudowane w kasetę ekranu gniazda (w rozmiarach poniżej
305cm. Ekrany powyzej 305cm złącze RS posiadają wbudowane w
moduł sterowania RF):
12V Trigger,
Wyjście na zewnętrzną czujkę IR (w komplecie),
Wyjście kontrolne dla przełącznika naściennego lub systemu sterowania (RS485),
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Materiał projekcyjny:
Matt White HD
Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9)
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Regulowany system mocowania ścienno-sufitowego,
Czarna ramka i czarny pas rozbiegowy na wyposażeniu seryjnym,
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Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
Sterowanie RF,
Power Synchro Relay,
Wireless trigger System,
Odbiornik/Pilot 4 kanałowego sterowania RF,
Przełącznik ścienny,
Przełącznik ścienny z wejściem RS485.

w

MATT WHITE
Powierzchnia uniwersalna do przedniej projekcji, dedykowana do zastosowań biurowych. Siatka z włókna szklanego wewnątrz materiału wzmacnia i
usztywnia ekran. Powierzchnia ekranu jest zmywalna, niepalna, odporna na grzyby (pleśń). Dodatkowy środek zapobiega rozpraszaniu światła. Materiał 4-ro
warstwowy.
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Towar jest nowy, w oryginalnym opakowaniu. Pochodzi od Polskiego oficjalnego dystrybutora i jest z Polską 12 miesięczną gwarancją.
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Wszystkie elektryczne ekrany SUPREMA wykorzystują specjalny gumowy wyciszający i antywibracyjny mechanizm umieszczony na wałku.
Mechanizm redukuje potencjalne drobne wibracje oraz zapewnia cichą i stabilną pracę silnika.

