HERKULES

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej, dla dużych formatów obrazu.
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Ekran rozwijany elektrycznie, wielkopowierzchniowy o szerokości >360cm,
Sterowanie ekranem poprzez przełącznik na kablu zasilającym,
Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
System mocowania ścienno-suﬁtowego,
Narzędzie do regulacji krańcówek,
Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP)
na wyposażeniu seryjnym,
Materiał projekcyjny:
o Matt White HD.
Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
o Sterowanie bezprzewodowe RF (radiowe),
o Sterowanie bezprzewodowe IR (na podczerwień),
o Power Synchro Relay * (bezprzewodowy TRIGGER dla każdego
projektora - montaż na przewodzie zasilającym),
o Wireless Trigger System * (bezprzewodowy TRIGGER
- dla projektorów z wyjściem TRIGGER 12V),
Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości
odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

* Tylko przy zastosowaniu opcjonalnego sterowania RF.
INSTALACJA

BEZ UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH

Z OPCJONALNYMI UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI

Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
Szerokości: 362 – 488 cm

HERKULES

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej, dla dużych formatów obrazu.

STEROWANIE
STANDARD
STEROWANIE PRZEŁĄCZNIKIEM
KABLOWYM

OPCJA

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE RF

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE IR

POWER SYNCHRO RELAY

WIRELESS TRIGGER SYSTEM

sterowanie bezprzewodowe, na pilota z
mikroregulacją, z wykorzystaniem komunikacji
radiowej, o zasięgu do 25 metrów.

sterowanie bezprzewodowe, na pilota z
mikroregulacją, z wykorzystaniem komunikacji
podczerwonej, o zasięgu do 25 metrów.

sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie
podczas włączania projektora, montowane na
przewodzie zasilającym projektora, współpracujące
ze wszystkimi modelami projektorów,również tych
bez gniazda Trigger 12V. Działa jedynie w
połączeniu ze sterowaniem bezprzewodowym RF.

sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie
podczas włączania projektora, montowane
w gnieździe Trigger 12V projektora. Działa jedynie
w połączeniu ze sterowaniem bezprzewodowym RF

SPECYFIKACJA

UWAGA:
W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
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