Dry Erase projectieschermen

Een uniek projectiescherm met
de functionaliteit van een markerboard
uitwisbaar - optimale touch performance - magnetisch - beeld uniformiteit

De nieuwste Dry Erase projectiescherm bieden een verbeterde duurzaamheid, beeld uniformiteit
en rigiditeit voor een superieure interactieve ervaring. De nieuwe serie projectieschermen hebben
nu standaard een dun frame en een magnetisch oppervlak. Alle Dry Erase schermen zijn uitwisbaar,
zonder hotspot en kunnen gebruikt worden met elke dry erase marker. Dit projectiescherm kan
gebruikt worden als een ideale oplossing voor installaties met een ultra short throw projector, als
een interactief scherm of als markerboard.

Dry Erase Screen
Superieur projectieoppervlak met magnetisch
markerboard functionaliteit.
Minimum breedte: 146 cm
Maximum breedte:
269 cm
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Dry Erase Screen Panoramic
Een projectiescherm uit drie panelen voor grote oppervlaktes. Het middenpaneel wordt geleverd
in een projectieformaat met panelen aan beide zijdes voor schrijfoppervlak.
Minimum breedte: 366 cm
Maximum breedte:
488 cm
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Hoogwaardig projectiedoek
gecombineerd met whiteboard
mogelijkheden
Vaak wordt een standaard whiteboard
misbruikt als projectiescherm waardoor een
glanzend geprojecteerd beeld ontstaat wat
moelijk te lezen is met een duidelijke hotspot
in het midden. De Dry Erase Screen heeft een
projectieoppervlak van professionele kwaliteit
waarop geschreven kan worden met dry erase
markers. Het projectiedoek heeft een gain van
2.5 en een kijkhoek van 50 graden en het
projectieoppervlak elimineert praktisch de
glans die ontstaat door omgevingslicht en de
hotspot die gebruikelijk zijn bij standaard
whiteboards.

Gemakkelijke en vlakke
installatie
De Dry Erase Screen is ontworpen voor wandmontage. De meegeleverde muurbeugel heeft
een gemakkelijke en snelle installatiemethode
waarbij het projectiescherm vlak tegen de wand
wordt geïnstalleerd. Een handige tray kan
geïnstalleerd worden aan de onderzijde voor
het opbergen van de markers, reinigingsdoekje
en interactieve tools.

Interactiviteit
De Projecta Dry Erase Screen is ontworpen
om gebruikt te worden in combinatie met
interactieve short throw projectoren. Vanwege
zijn harde oppervlak is dit projectiescherm
uitstekend geschikt voor de tools die gebruikt
worden bij interactieve projectoren.
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