
POLARIS LITE
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM                                                                                
dedykowany do zabudowy sufitowej

CHARAKTERYSTYKA

·   Linia profesjonalna PREMIUM dedykowana do zabudowy sufitowej

·   Ekran rozwijany elektrycznie

·   Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9

·   Szerokości od 200 do 305 cm

·   Wbudowany cichy silnik tubowy w kasetę ekranu

·   Sterowanie przełącznikiem kablowym w komplecie

·   System mocowania sufitowego w komplecie

·   Materiały projekcyjne: MW HD, MG HD ( tylko w formacie 16:9)

·   Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny

     pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym.

·   Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu 

    (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

·   Wyposażenie opcjonalne:

    �- Sterowanie na pilota radiowego (RF),

  �  - Sterowanie na pilota na podczerwień (IR),

  �  - 4-kanałowe sterowanie RF.
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Opatentowany system 
srężynowego dociskania
Zapewnia doskonałe dopasowanie 
dolnej belki obciążeniowej

Tubularny silnik „heavy duty”
• cicha praca,
• niski poziom hałasu ( < 45dB ),
• precyzyjne ustawienia.

Aluminiowy panel dekoracyjny
Wykonany ze stopu
aluminium ze stylizowanymi liniami,
dopasowany do różnych
typów wykończenia.

Poziom szumu
hałasu
poniżej 60dB

Technologia separacji kasety
Nowatorskie rozwiązanie polegające na 
odseparowaniu kasety i połączeniu jej za pomocą 
gumowanego łącza, które znacznie ogranicza 
poziom wibracji i hałasu ( mniej niż 60 dB ).

Uproszczona 
struktura
Dzięki uproszczonej 
konstrukcji ekrany 
posiadają panel 
dekoracyjny o szerokości 
jedynie 135 mm. 
Minimalna głębokość 
montażowa wynosi 
jedynie 120 mm.

Lekka konstrukcja
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej kasety i 
wałka, wykonanych ze stopu aluminium 
ekran jest wytrzymały i dużo lżejszy.
Ekran 120'’ waży tylko 19,2 kg.
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OPCJA
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NARZĘDZIE DO REGULACJI

KRAŃCÓWKI

STEROWANIE 

BEZPRZEWODOWE RF
sterowanie bezprzewodowe,
na pilota z mikroregulacją, 

z wykorzystaniem komunikacji 

radiowej, o zasięgu do 25 metrów.

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE RF
- 4 KANAŁOWE
sterowanie bezprzewodowe, na pilota 4-kanałowego  

(możliwość współpracy z czterema urządzeniami), 

wykorzystaniem komunikacji radiowej, o zasięgu do 25 metrów.

WIRELESS TRIGGER SYSTEM
sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie 

podczas włączania projektora, montowane w gnieździe 

Trigger 12V projektora. Działa jedynie w połączeniu ze 

sterowaniem bezprzewodowym RF.

POWER SYNCHRO RELAY
sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie 

podczas włączania projektora, montowane
na przewodzie zasilającym projektora, współpracujące 

ze wszystkimi modelami projektorów,również tych
bez gniazda Trigger 12V. Działa jedynie w połączeniu
ze sterowaniem bezprzewodowym RF.



UWAGA:
Wielkość otworu montażowego w suficie:
- długość otworu = L - 20mm
- szerokość otworu = 115mm
- głębokość wpustu > 122mm  (wymiar pomiędzy dolną płaszczyzną sufitu podwieszanego a płaszczyzną sufitu właściwego)

SPECYFIKACJA
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W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
Zaleca się wycinanie otworów w sufitach podwieszanych pod ekran po jego dostawie.
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MATERIAŁY PROJEKCYJNE
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