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WAND- EN PLAFONDSCHERMEN

Elpro Concept
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• Stijlvol ontworpen elektrisch
projectiescherm voor wand of
plafondmontage. Wanneer de koker niet
in het plafond kan worden geïnstalleerd,
kies dan een projectiescherm dat gezien
mag worden.
• Een beperkte garantie van vijf jaar op het
gehele Concept assortiment die overeenkomt
met de hoge kwaliteit van het product.
• Eenvoudige montage direct aan wand of
plafond dankzij het Easy Install systeem.
• Met de Easy Install Plug and Play
mogelijkheden is het scherm snel en
eenvoudig aan te sluiten. De vele Easy
Install accessoires zijn net zo handig en
snel toe te passen.
• De koker en het projectiedoek zijn exact op
maat te maken; de koker is in iedere
gewenste kleur leverbaar voor een
optimale integratie in elk interieur.
• De eindafstellingen van het projectiedoek
zijn vooraf ingesteld voor een lange
levensduur. De Tensioned Elpro Concept
wordt geleverd met een wandschakelaar.
• Nieuwe klantvriendelijke verpakking voor
een snelle installatie.
• De snelle motor is gemonteerd in rubberen
dempers voor een stille werking.
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Bladvormig kokerontwerp

Easy connectivity

(Tensioned) Elpro Concept

Beschikbare beeldverhoudingen

16:10

16:9

Beschikbare projectiedoeken

4:3

1:1

Matwit
Gain: 1.0
Kijkhoek 120°

Beschikbare formaten
Minimum breedte: 180 cm
Maximum breedte:

High Contrast
Gain: 1.1
Kijkhoek 100°

Datalux
Gain: 1.5
Kijkhoek 70°

Andere opties
• RF: Inclusief ingebouwde RF-ontvanger, waardoor het scherm direct
te bedienen is met de bijgeleverde afstandsbediening.
• Extra hoog bovenkader
• Zonder kader
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Accessoires

Plug and Play
Relaiskast met
Potentiaalvrije
Contacten

Plug and Play RF
Afstandsbediening

RF Wandzender

RF
Afstandsbediening
met Draadloze
Projectorkoppeling

BrightSight voor het
veilig schoonmaken
van het
projectiedoek

Afmetingen en product
codes op pagina
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