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Els projectors de la
sèrie
Short-throw
ofereixen imatges de grans dimensions i nítides fins i
tot quan es col·loquen prop de la pantalla de
projecció. Per això, són perfectes per a utilitzar-los en
entorns educatius i empresarials, així com en sales de
mida reduïda. La resolució WXGA1 1 mostra fins al
més mínim detall, mentre que les tecnologies de
millora del color d'Acer ofereixen imatges nítides.

Dissenyat per al seu ús
en sales de reunions per
a grups petits i en les
aules, el SP-1100P són
solució d'àudio més
rendible de Visió i
representen un valor fantàstic. Gran qualitat de so i
facilitat la marca registrada de la Visió de la instal·lació
són les principals característiques d'aquest producte.

PACK DE CABLES 5M #TC2-LT5MCABLES
SUPORT DE PARET PROJECTOR
CURTA DISTANCIA #TM-ST
Està dissenyat per atendre
tots els projectors ST i UST
sense peces addicionals
requerides . Compta amb
un nou i innovador ajust
d'altura lateral que dóna lloc a afinar fàcil . Amb
populars aranya de Vision apropiat , s'adapta a tots els
projectors de ultracurta de tir i de carrera curta .

1 x Cable VGA, 1 x
Cable de Miniconector
de 3,5mm, 1x Cable de
sortida d’àudio RCA
senzilla, 1 x Cable de
sortida de àudio RCA
doble

KIT

INTERACTIU

SMART

PEN

#MC.JG111.006

CAIXA TECHCONNECT V2 LITE #TC2-LT
Paquet del mòdul Lite
inclou: caixa posterior, 1
x VGA connector de 3,5
mm (per a vídeo i àudio
de PC), 1 x 3-RCA (per a
vídeo compost i àudio), 1
x USB B (davant) , 3 x mòduls de tancament.

L'Acer SmartPen2, equipat
amb tecnologia PointBlank
(PB), és una eina interactiva
ideal per a ensenyament. El
sistema PointBlank, a través
del
SmartPen2,
permet
assenyalar de forma remota o
escriure amb fluïdesa en una
pantalla de projecció sense necessitat d'utilitzar
pissarra interactiva, pel que resulta una eficaç solució
per estalviar costos.

