
Ekran projekcyjny na statywie 170X127 84 4:3
biały mat
Indeks: 68412 Producent: 4WORLD Kod producenta: 08145

Cena: 341.92 zł

Opis

Ekran projekcyjny na statywie 170X127 84 4:3 biały mat
Producent: 4world

Właściwości
Opis Wysokiej jakości ekrany projekcyjneCiesz się żywymi kolorami i czytelnym obrazem! Ekrany zapewniają
profesjonalną prezentację na spotkaniach biznesowych oraz są niezbędnym wyposażeniem sal
konferencyjnych i wykładowych. To także doskonała alternatywa dla standardowego telewizora, która
umożliwia entuzjastom kina oraz graczom wyświetlanie obrazu na dużej powierzchni w domowym
zaciszu. Mobilny ekran projekcyjny na statywieModel na statywie cechuje szybki montaż oraz wygodna w
przenoszeniu konstrukcja, dlatego będzie idealnym wyborem, jeśli ekran ma być często przemieszczany i
użytkowany w wielu miejscach. Składany trójnóg posiada wzmocnione wykończenie nóżek, dzięki któremu
jest stabilny nawet na nierównych powierzchniach. Wyposażony w mechanizm regulacji wysokości
statywumożliwość odchylenia ekranu od pionu wpływa na wyższą jakość projekcji i eliminuje efekt Keystona
(zniekształcenie trapezowe)wbudowany napinacz gwarantuje odpowiednie napięcie tkaniny i pozwala uzyskać
idealnie gładką powierzchnięsystem auto-lock umożliwia łatwe dostosowanie rozmiaru ekranu poprzez
blokowanie powierzchni w dowolnej pozycji i wysokościekran jest automatycznie zwijany do metalowej
kasety, która zabezpiecza przestrzeń projekcyjną przed uszkodzeniem i zabrudzeniem Powierzchnia
projekcyjnaPowierzchnia projekcyjna Matt White jest odporna na wilgoć i wykonana z niepalnego, łatwo
zmywalnego materiału. Biały, matowy ekran pokryty tlenkiem srebra zapewnia jednolity obraz, a czarne ramki
boczne dodatkowo zwiększają ostrość oraz kontrast. Ciemny tył blokuje wnikanie światła i poprawia jakość
reprodukcji barw. Szeroki kąt widzenia 160° gwarantuje dobrą widoczność obrazu niezależnie od perspektywy
widza. Ekrany projekcyjne 4World są przystosowane do różnego typu projektorów- CRT, LCD, DLP, 3LCD,
LED, 2k, 4k, HD. Gwarancja jakości i bezpieczny transportDokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez
nas produkty cechowały się najwyższą jakością i niezawodnością, dlatego każdy ekran projekcyjny marki
4World został objęty 2-letnią gwarancją. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa podczas transportu,
ekran zapakowany jest w podłużny karton z nakładkami na krawędziach.Zapraszamy do zapoznania się z pełną
ofertą ekranów projekcyjnych marki 4World.
Rodzaj ekranu projekcyjnego Rozwijany ręcznie
Montaż (AGD) Stojący
Proporcje obrazu 4:3
Przekątna 84
Wymiary ekranu projekcyjnego (a x b) 170 x 127 cm
Wymiary obrazu ekranu projekcyjnego (a x b)
Projekcja (ekrany projekcyjne) Przednia
Akcesoria w zestawie
Wymiary Wymiary logistyczne: 20 x 13 x 190 cm
Waga 8.7
Pozostałe parametry Kierunek przewijania:Góra i dół  Materiał Pvc/steel  Naprężony rozparty Przewijanie Rama



Producent 4world

Model 08145

Szerokość 170

Wysokość 127

Kod producenta 08145

EAN 5908214349661

Przekątna 84

Natywne proporcje
obrazu

4:3

Typ podłogowy

Mechanizm zwijania ręczny

Stan Nowy

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

12

maskująca 2,5 [cm]  Regulacja wysokości

Parametry

Zdjęcia
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