Motorized | Winch Elegance
Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich
typów klientów – do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego
i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie
domowym. Kompaktowe wymiary, wykonanie z lekkich stopów aluminium i
prostota instalacji są rezultatem wielu lat badań i rozwoju. Ekrany Elegance
to także najwyższy standard jakości, nowoczesne włoskie wzornictwo oraz
możliwość personalizacji oferowanej dzięki systemowi PSS – Personal
Screen System, umożliwiającym wyprodukowanie ekranu możliwie
najbardziej dopasowanego do potrzeb klienta. Linia Elegance charakteryzuje
się subtelnymi, zaokrąglonymi zakończeniami kasety, podnoszącymi
estetykę produktu.
Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest
w kompletny zestaw montażowy, przewodowe sterowanie naścienne oraz
podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.
Ekrany dostępne są także w tańszej wersji Winch - rozwijane ręcznie za
pomocą korby z możliwością jej demontażu.

Możliwości personalizacji (System PSS):
> Wymiar kasety: szerokość
> Wymiary powierzchni projekcyjnej: szerokość i wysokość
> Montaż kasety: ścienno-sufitowy lub system szybkiego montażu lub bez kasety
> Kolor kasety: biały, czarny lub anodyzowane aluminium
> Powierzchnie projekcyjne: VisionWhite, VisionWhitePro, VisionGrey,
VisionAcoustik, Vision MakroAcoustik lub VisionRear, dostępne także z czarnymi
ramkami z wyłączeniem VisionRear
> Wysokość czarnego topu: od 5 do 60 cm (patrz tabela)
> Strona wysuwu ekranu: tył lub przód
> Strona montażu silnika: prawa lub lewa
Akcesoria standardowe:
> Zestaw do montażu ścienno-sufitowego
> Elektryczny przełącznik ścienny (wersja ekranów elektrycznych ze standardowym
silnikiem)
> Zdalne sterowanie radiowe (wersja ekranów elektrycznych z wbudowanym
bezprzewodowym sterowaniem radiowym)
> Korba do ręcznego rozwijania i zwijania powierzchni projekcyjnej, w przypadku
wersji Winch
Akcesoria opcjonalne:
> Odbiornik radiowy/trigger 12V i pilot zdalnego sterowania
> Odbiornik IRDA i pilot zdalnego sterowania
> Pilot 1-kanałowy lub 3-kanałowy Way do odbiornika zintegrowanego
> Obudowy ścienne lub nabiurkowe do pilota typu Way
> Dystansowniki – maks. 60 cm
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