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Tensio Classic Biformat

Linia ekranów z systemem napinaczy Tensio przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników, dedykowana w szczególności do sektora kina domowego. Jednym
z najważniejszych czynników wpływających na jakość ekranów projekcyjnych jest brak fałd i zmarszczeń. Ekrany z napinaczami rozwiązują ten problem za pomocą innowacyjnych
i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen. Tensio Classic Biformat, nowość w ofercie Adeo Screen, daje 
użytkownikowi możliwość korzystania z ekranu posiadającego dwa wybrane przez niego formaty obrazu (na etapie zamawiania ekranu). Ekrany składają się z dwóch powierzchni 
projekcyjnych umieszczonych w jednej kasecie, przy czym mogą to być dwie różne powierzchnie np. VisionWhite i VisionGrey lub inne. Materiały projekcyjne ułożone są jeden obok 
drugiego tak, aby zapobiec konieczności regulowania ostrości projektora. Czarne ramki dookoła powierzchni roboczej zwiększają kontrast wyświetlanego obrazu oraz pozwalają ukryć 
niedoskonałości projekcji. Ekrany wyposażone są w system napinaczy Tensio Classic - wyprofilowaną powierzchnię projekcyjną napiętą elastycznymi linkami. System ten zapewnia 
idealnie gładką powierzchnię projekcyjną. 
Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, bezprzewodowe zintegrowane sterowanie radiowe oraz podręcznik 
użytkownika opisujący sposób instalacji.

Możliwości personalizacji (System PSS):

> Wymiary powierzchni projekcyjnej: szerokość i wysokość
> Montaż kasety: ścienno-sufitowy lub system szybkiego montażu
> Kolor kasety: tylko biały z wykończeniem końcówek kaset w kolorze anodyzowanego aluminium
> Powierzchnie projekcyjne: VisionWhite, VisionWhitePro, VisionGrey, VisionAcoustik oraz
 VisionRear, dostępne także z czarnymi ramkami z wyłączeniem VisionRear
> Wysokość czarnego topu: od 5 do 60 cm (patrz tabela)
> Strona wysuwu ekranu: tylko przód
> Strona montażu silnika: tylko prawa

Akcesoria standardowe:

> Zestaw do montażu ścienno-sufitowego
> 2 strefowe elektryczne przełączniki ścienne
> 2-kanałowy pilot zdalnego sterowania Way
> Obudowy ścienne lub nabiurkowe do pilotów typu Way

Akcesoria opcjonalne:

> Odbiornik radiowy i pilot zdalnego sterowania (3 modulacje: podstawowa, automatyczna oraz 
kompatybilna z innymi rozwiązaniami sterowania radiowego dostępnego na rynku)

> Odbiornik IRDA i pilot zdalnego sterowania
> Dystansowniki – maks. 60 cm


