ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
INTERAKTIVE PROJEKTIONSTAFELN
INTERACTIVE PROJECTION BOARDS

"Θα εξασφαλίσω
ότι το μήνυμά σας
είναι ξεκάθαρο"

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ΓΡΑΦΗΣ

GR

Πίνακες προβολής/γραφής
(με πλαίσιο Softline)

Μαγνητικοί πίνακες προβολής ξηρού
καθαρισμού, κατασκευασµένοι από λευκή
πορσελάνη µατ. Είναι κατάλληλοι για χρήση
µαρκαδόρων πίνακα και για προβολές.
∆ιατίθονται σε διάφορα µεγέθη για επιτοίχια
εγκατάσταση. Έχουν πλαίσιο Softline
ανοδιωµένου αλουµινίου µε γκρι συνθετικά
καπάκια γωνίας.
Συµπεριλαµβάνουν θήκη για µαρκαδόρους
30 εκ.

WRITABLE PROJECTION BOARDS

D

Beschreibbare Projektionstafeln (softline Rahmen)

Magnethaftende, trocken abwischbare
Projektionstafeln mit mattweißem
emailliertem Stahloberfläche. Erhält-lich in
verschiedenen Formaten für
Wandmontage. Eloxierte Alu-Softline
Rahmen mit grauen Kunststoff-Ecken.
Inklusiv Stiftablage 30 cm.

Writable projection boards
(softline frame)
Magnetic and dry erasable projection
boards made of matt white enameled
steel. Suitable for board markers and
projection. Available in various sizes for
wall mounting. Anodised aluminium
softline frame with grey synthetic corner
caps.
Including 30 cm pen tray.

Πίνακας προβολής/γραφής, πλαίσιο Softline
Writable projection board, softline frame
1,5
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Μέγεθος πίνακα
Size board

Κωδικός είδους
Article number
11103.343
11103.341
11103.340
11103.339
11103.330
11103.335
11103.338
11103.346
11103.331

 Acc.: p. 218-223, 227

5,5
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Πίνακες προβολής/γραφής
(πλαίσιο RC)

Beschreibbare Projektionstafeln (RC Rahmen)

D

∆ιαθέτει επιφάνεια προβολής απο λευκή
πορσελάνη µατ µε δυο φτερά λευκής
πορσελάνης, η οποία είναι µαγνητική και
ξηρού καθαρισμού. Μεσαία επιφάνεια:
κατάλληλη για χρήση µαρκαδόρων πίνακα
και για προβολές. ∆ιατίθεται σε διαφορά
µεγέθη και σχέδια (µονής ή πολλαπλής
επιφάνειας) για επιτοίχια εγκατάσταση.
Πλαίσιο RC ανοδιωµένου αλουµινίου µε
στρογγυλεμένες γκρι γωνίες από συνθετικό
υλικό.
∆ιαθέτει θήκη για µαρκαδόρους 50 εκ.

Writable projection boards
(RC-frame)
Magnetic and dry erasable matt white
enamel projection surface with two white
enamel steel wings. Middle surface: suitable
for board markers and projection. Available in
various sizes and designs
(single or multi-surface) for wall mounting.
Anodised aluminium RC-frame with grey
synthetic corner.
Including 50 cm pen tray

121

Matt weiß emaillierte Projektionstafel mit
zwei weiß emailstahlen Flügeln.
Magnethaftend und trocken abwisch-bar.
Mittlere Fläche: geeignet für Boardmarker
und Projektion. Erhältlich in verschiedenen
Formaten und Aus-führungen (Einzel- oder
Fünfflächen) für Wandmontage. Eloxierte
Alu-RC Rahmen mit grauen KunststoffEcken. Inklusiv Stiftablage 50 cm.

WRITABLE PROJECTION BOARDS

160

2

192

121

320

Επιτοίχιος πίνακας προβολής/γραφής, πλαίσιο RC
Writable projection board wall mounting, RC-frame
160

80

2

4

Μέγεθος πίνακα
Size board

121

384

Κωδικός είδους
Article number
13015.121
13015.101
13015.100
13015.120

 Acc.: p. 218-223, 227
192

www.conceptum.gr
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WRITABLE PROJECTION BOARDS

Πίνακας προβολής (πλαίσιο
RC) για διαδραστικά
προβολικά, επιτοίχιος

GR

D

Projektionstafel (RC- Rahmen) für
interaktive touch Projektoren,
Wandmontage

ers, wall mounting
Projection board (16:10) for interactive touch
beamer, e.g. Epson EB-595Wi. Middle surface:
matt white enamel steel with gray strip for
positioning of touch sensor for optimal use of
the projection surface. Wings: white enamel
steel. Incl. pen tray 50 cm.

Projektionstafel (16:10) für interaktiven Touch
Projektoren, wie z.B. Epson EB-595Wi. Mittlere
Fläche: matt weiß Emailstahl mit grauem
Streifen zur Platzierung des Touch-Sensors
und optimale Benutzung der Projektionsfläche. Flügeln: weiß Emailstahl inklusiv
Stiftablage 50 cm.

Πίνακας προβολής (16:10) για διαδραστικά
προβολικά όπως π.χ. το Epson EB-595Wi.
Μεσαία επιφάνεια: λευκή πορσελάνη µατ µε
γκρι λωρίδα για την τοποθέτηση του αισθητήρα
αφής, µε αποτέλεσµα τη βέλτιστη χρήση της
επιφάνειας προβολής. Φτερά: λευκή πορσελάνη.
Συµπεριλαµβάνει: θήκη για µαρκαδόρους 50 εκ.

Πίνακας προβολής με πλαίσιο RC για διαδραστικά προβολικά,
επιτοίχιος
Projection board RC-frame for touch beamer, wall mount

1285 mm

Μέγεθος
Size
Πολ. επιφάνεια 16:10
Multi surface 16:10
2014 mm

11
mm

877 mm

Μέγεθος προβολής
Viewing size

Κωδικός είδους
Article number
13015.401

Μονή επιφάνεια 16:10
877 mm

13015.400

2014 mm

Ατσάλινη θήκη µαρκαδόρων

1285 mm

30 εκ.

14037.200

 Acc.: p. 218-223, 227
3784 mm

11
mm
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PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

Πίνακας προβολής Extraflat για
διαδραστικά προβολικά, επιτοίχιος

GR

ers, wall mounting
Projektionstafel (16:10) für interaktive Touch
Projektoren, wie z.B. Epson EB-595 Wi.
Extraflat mit flachen Aluminium Rahmen und
innovative Sandwich Konstruktion. Mittlere
Fläche: matt weiß Emailstahl mit grauem
Streifen zur Platzierung des Touch-Sensors.
Flügeln: weiß Emailstahl. Stiftablage optional.

Πίνακας προβολής (16:10) για διαδραστικά
προβολικά όπως π.χ. το Epson-595Wi. Πάρα
πολύ επίπεδο (Extraflat) µε λεπτότατο πλαίσιο
αλουµινίου και πρωτοποριακή κατασκευή
"σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια: λευκή
πορσελάνη µατ µε γκρι λωρίδα στην κορυφή
για την τοποθέτηση του αισθητήρα αφής.
Φτερά: λευκή πορσελάνη. Προαιρετική θήκη
για µαρκαδόρους.

Projection board (16:10) for interactive
touch beamers, e.g. Epson EB-595Wi.
Extraflat with very thin aluminium frame and
innovative sandwich construction. Centre
surface: matt white enamel steel with gray
top-strip for positioning touch sensor.
Wings: white enamel steel. Optional pen
tray.

Προαιρετική θήκη για µαρκαδόρους
Optional pen tray

Πίνακες προβολής Extraflat για διαδραστικά προβολικά, λεπτό πλαίσιο

Projection boards, Extraflat for touch beamer, thin frame
Μοντέλο
Model
16:10 πολ. επιφάνεια

Μέγεθος πίνακα
Size board

17106.201

16:10 µονή επιφάνεια
2014 mm

1007 mm

17106.101

19 mm

1285 mm

1007 mm

Κωδικός είδους
Article number

31 εκ.

18400.040

 Acc.: p. 218-223, 227
4028 mm

www.conceptum.gr

105 mm

2014 mm

38 mm
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PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

Projektionstafel Extraflat für
interaktive Projektoren,
Wandmontage

D
Πίνακας γραφής (16:10) ξηρού καθαρισμού
για διαδραστικά προβολικά. Πάρα πολύ
επίπεδος (Extraflat) µε λεπτότατο πλαίσιο
αλουµινίου και πρωτοποριακή κατασκευή
"σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια: λευκή
πορσελάνη µατ. Φτερά: λευκή πορσελάνη.
Προαιρετική θήκη για µαρκαδόρους.

GB

Beschreibbare, trocken abwischbare
Projektionstafel (16:10) für interaktive
Projektoren. Extraflat mit flachem Aluminium Rahmen und innovative Sand-wich
Konstruktion. Mittlere Fläche: matt weiß
Emailstahl. Flügeln: weiß Emailstahl.
Stiftablage optional.

Projection board Extraflat for
interactive beamers, wall mounting

Writable, dry erasable projection board
(16:10) for interactive beamers. Extraflat
with very thin aluminium frame and
innovative sandwich construction. Centre
surface: matt white enamel steel. Wings:
white enamel steel. Pen tray optional.

Προαιρετική θήκη για µαρκαδόρους
Optional pen tray

Πίνακες προβολής Extraflat, λεπτό πλαίσιο
Projection boards, Extraflat, thin frame
Μοντέλο
Model
16:10 πολ. επιφάνεια

Μέγεθος πίνακα
Size board

17106.200

16:10 µονή επιφάνεια
1920

960

17106.100

2

31 εκ.

1215

1215

960

Κωδικός είδους
Article number

18400.040

 Acc.: p. 218-223, 227
max 3840

7

max 1920

4
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Πίνακας προβολής Extraflat
για διαδραστικά προβολικά,
σε βάση στήριξης Focus P10

Πίνακας προβολής (16:10) για διαδραστικά
προβολικά όπως π.χ. το Epson EB-595Wi.
Πάρα πολύ επίπεδος (Extraflat) µε
λεπτότατο πλαίσιο αλουµινίου και
πρωτοποριακή κατασκευή "σάντουιτς".
Συµπεριλαµβάνει θήκη για µαρκαδόρους
από αλουµίνιο 30 εκ. Η ηλεκτρική βάση
στήριξης Focus P10 είναι κατάλληλη για
σταθερή χρήση. Ενσωματώνει δυνατότητα
μεταφοράς. Κολώνα: αλουµίνιο συµπερ.
διαχείριση καλωδίων. Πόδι: µαύρο µε 4
συµπαγείς τροχούς (2 µε φρένο).

PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

ren, auf Focus P10 Lift
Projektionstafel (16:10) für interaktive Touch
Projektoren, wie z.B. Epson
EB-595 Wi. Extraflat mit flachen Aluminium
Rahmen und innovative Sandwich
Konstruktion. Inklusiv Alu- Stiftablage 30 cm.
Der elektrische Focus P10 Lift ist Freistehend
und mobil einsetzbar. Säule: Aluminium,
inklusiv Kabelmanagement. Fuß: schwarz mit
4 soliden Rollen (2 mit Bremse).

Projection board Extraflat for
interactive touch beamers,
on Focus P10 stand

Projection board (16:10) for interactive touch
beamers, e.g. Epson EB-595Wi. Extraflat with
very thin aluminium frame and innovative
sandwich construction. Incl. aluminium pen
tray 30 cm. The electrical Focus P10 stand is
suitable for fixed or moveable use. Column:
aluminium, incl. cable management. Foot:
black with 4 solid wheels (2 with brake).

min 202 - max 268

Πίνακας προβολής για διαδραστικό προβολικό σε
τροχήλατη βάση στήριξης Focus P10
Projection board for touch interactive beamer on Focus P10
mobile lift

16

Μέγεθος
Size

114

www.conceptum.gr

56

                Κωδικός είδους
              Article number
18370.401
Μαύρο/Black

 Acc.: p. 218-223, 227

 Acc.: p. 61
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Πίνακας προβολής Extraflat
για διαδραστικά προβολικά, σε
βάση ρύθμισης ύψους Focus
P10

Πίνακας προβολής µίας όψεως µε λευκή
επιφάνεια πορσελάνης µατ (16:10) για
διαδραστικά προβολικά. Γράφεται και
καθαρίζεται χωρίς νερό. Είναι πάρα πολύ
επίπεδος (extraflat) µε λεπτότατο πλαίσιο
αλουµινίου και πρωτοποριακή κατασκευή
"σάντουιτς". Συµπερ. θήκη για µαρκαδόρους
από αλουµίνιο 30 εκ. Η ηλεκτρική βάση
Focus P10 είναι κατάλληλη για σταθερή
χρήση. Ενσωματώνει δυνατότητα
μεταφοράς. Κολώνα: αλουµίνιο, συµπερ.
διαχείριση καλωδίων. Πόδι: µαύρο µε 4
συµπαγείς τροχούς (2 µε φρένο).

PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

D

Projektionstafel Extraflat
für interaktiven Projektoren,
auf Focus P10 Lift

Matt weiß emailstahle Einzel-Flächen
Projektionstafel (16:10) für interaktive
Projektoren. Beschreibbar und trocken
abwischbar. Extraflat mit flachen Aluminium
Rahmen und innovative Sandwich
Konstruktion. Inklusiv Alu Stiftablage 30 cm.
Der elektrische Focus P10 Lift ist Freistehend
und mobil einsetzbar. Säule: Aluminium,
inklusiv Kabelmanagement. Fuß: schwarz mit
4 soliden Rollen (2 mit Bremse).

GB

Projection board Extraflat for
interactive beamers,
on Focus P10 Lift

Matt white enamel steel single sided
projection board (16:10) for interactive
beamers. Writable and dry erasable. Extraflat
with very thin aluminium frame and innovative
sandwich construction. Incl. aluminium pen
tray 30 cm. The electrical Focus P10 stand is
suitable for fixed or moveable use. Column:
aluminium, incl. cable management. Foot:
black with 4 solid wheels (2 with brake).

min 202 - max 268

Πίνακας προβολής σε βάση ρύθμισης ύψους Focus P10
Projection board on Focus P10 mobile lift

16

Μέγεθος
Size

114

56

               Κωδικός είδους
             Article number
18370.102
Μαύρο/Black

 Acc.: p. 218-223, 227

 Acc.: p. 61
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Πίνακας προβολής Extraflat
για διαδραστικά προβολικά,
επιτοίχιος

Πίνακας προβολής (16:10) για διαδραστικά
προβολικά όπως π.χ. το Epson EB-595Wi.
Πάρα πολύ επίπεδος (Extraflat) µε λεπτότατο
πλαίσιο αλουµινίου και πρωτοποριακή
κατασκευή "σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια:
λευκή πορσελάνη µατ µε γκρι λωρίδα για την
τοποθέτηση του αισθητήρα αφής. Φτερά:
λευκή πορσελάνη, κλείνουν. Συµπερ. θήκη
για µαρκαδόρους από αλουµίνιο 30 εκ.
Κολώνα: αλουµίνιο, συµπερ. διαχείριση
καλωδίων.

		

Projektionstafel Extraflat für
interaktive touch Projektoren,
auf Focus P10 Lift Wandmontage

Projektionstafel (16:10) für interaktive Touch
Projektoren, wie z.B. Epson EB-595 Wi.
Extraflat mit flachem Aluminium Profil und
innovative Sandwich Konstruktion. Mittlere
Fläche: matt weiß Emailstahl mit grauem
Streifen für Platzierung des Touch-Sensors.
Flügeln: weiß Emailstahl, schließend. Inkl.
Alu Stiftablage 30 cm. Der elektrische Focus
P10 Lift wird an den Wand befestigt. Inkl.
Kabelmanagement.

PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

GB

Projection board Extraflat for
interactive touch beamers, wall
mounting

Projection board (16:10) for interactive
touch beamers, e.g. Epson EB-595Wi.
Extraflat with very thin aluminium frame and
innovative sandwich construction. Centre
surface: matt white enamel steel with gray
strip for positioning of touch sensor. Wings:
white enamel steel, closing. Incl. aluminium
pen tray 30 cm. Column: aluminium, incl.
cable management.

Πίνακας προβολής πολ. επιφάνειας για διαδραστικό προβολικό σε
βάση ρύθμισης ύψους Focus P10, επιτοίχιος
Projection board for touch beamer multi surface on Focus P10 lift,
wall mount solution
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
18375.411

min 186 - max 252

Πίνακας προβολής μονής επιφάνειας για διαδραστικό
προβολικό σε βάση ρύθμισης ύψους Focus P10, επιτοίχιος
Projection board for touch beamer single surface on Focus P10
lift, wall mount solution
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
18375.401

 Acc.: p. 218-223, 227

www.conceptum.gr
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Πίνακας προβολής Extraflat για
διαδραστικά προβολικά σε
βάση στήριξης Focus P10,
επιτοίχιος

Πίνακας γραφής (16:10) ξηρού
καθαρισμού για διαδραστικά προβολικά.
Πάρα πολύ επίπεδος (Extraflat) µε
λεπτότατο πλαίσιο αλουµινίου και
πρωτοποριακή κατασκευή "σάντουιτς".
Κεντρική επιφάνεια: λευκή πορσελάνη.
Συµπερ. θήκη για µαρκαδόρους από
αλουµίνιο 30 εκ. Ηλεκτρική βάση ρύθµισης
ύψους: κολώνα από αλουµίνιο.
Συµπεριλαµβάνει διαχείριση καλωδίων.

PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

D

Projektionstafel Extraflat
für interaktive Projektoren,
auf Focus P10 Lift Wandmontage

Beschreibbare, trocken abwischbare
Projektionstafel (16:10) für interaktive
Projektoren. Extraflat mit flachen Aluminium
Rahmen und innovative Sandwich
Konstruktion. Mittlere Fläche: matt weiß
Emailstahl. Flügeln: weiß Emailstahl. Inkluviv
Alu Stiftablage 30 cm. Elektrische Säule:
Aluminium, inklusiv Kabelmanagement.

GB

Projection board Extraflat
for interactive beamers, on
Focus P10 stand wall mounting

Writable, dry erasable projection board
(16:10) for interactive beamers. Extraflat
with very thin aluminium frame and
innovative sandwich construction. Centre
surface: matt white enamel. Wings: white
enamel steel. Incl. aluminium pen tray 30
cm. Electric lift: aluminium column.
Including cable management.

Πίνακας προβολής πολ. επιφάνειας σε βάση ρύθμισης ύψους Focus
P10, επιτοίχιος
Projection board multi surface on Focus P10 lift, wall mount solution
Μέγεθος
Size

Κωδικός αντικειμένου
Article number
18375.112

min 186 - max 252

Πίνακας προβολής μονής επιφάνειας σε βάση ρύθμισης ύψους Focus
P10, επιτοίχιος
Projection board single surface on Focus P10 lift, wall mount solution
Μέγεθος
Size

Κωδικός αντικειμένου
Article number
18375.102

 Acc.: p. 218-223, 227
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ACCESSORIES

Starter Kit για πίνακες
προβολής

Kit που απαρτίζεται από 4 µαρκαδόρους πίνακα, 10
µαγνήτες, 2 πανάκια µικροϊνών, 1 µαγνητικά
καθαριστικά από τσόχα µε 10 επιπλέον τεµάχια και 1
καθαριστικό σπρέι για τις επιφάνειες προβολής.
Έξτρα ισχυρό καθαριστικό σπρέι αποκλειστικά για
πίνακες προβολής
Για τον καθαρισµό ασπροπινάκων και πινάκων
προβολής από λευκή πορσελάνη. Φιλικό προς το
περιβάλλον, µε ουδέτερο pH.

GR
Βάση για λάπτοπ
Τοποθετήστε το λάπτοπ σας στο Focus P10 ή
απευθείας στον τοίχο µε ευκολία.
D

Notebookhalter für Focus P10 Lift
oder Wandmontage
Platzieren Sie Ihr Notebook einfach auf den Focus
P10 elektrischen Lift oder direkt an der Wand.

D

Starterkit für Projektionstafeln

Set bestehend aus 4 Boardmarker, 10 Magneten, 1
magnetischer Filz-wischer mit 10 Filzeinlagen, 2
Microfasertüchen und 1 Reinigungsspray für
Projektionstafeln.
Reinigungsspray Extra Strong explizit für Projektionstafeln
Für die Reinigung von Whiteboards und email-lierten
Projektionstafeln. Umweltfreundlich, PH-neutral. Sehr
kraftvoll.

GB
Laptopplateau
Place your laptop easily on the Focus P10 lift or
directly to the wall.

GB

Starterkit for projection boards

Kit consisting of 4 board markers, 10 magnets, 2
microfiber cloths, 1 magnetic felt wiper with 10 spare
felt pieces and 1 cleaning spray for projection surfaces.
Cleaning spray Extra strong explicit for projection
boards
For cleaning whiteboards and projection boards made
of matt white enamelled steel. Environmentally
friendly, PH-neutral.
30

Starter Kit για πίνακες προβολής
Starter kit projection boards

34

Κωδικός είδους
Article number
14017.130

Βάση για λάπτοπ
Laptopplateau
Μέγεθος
Size
		

www.conceptum.gr

Έξτρα ισχυρό καθαριστικό σπρέι για ασπροπίνακες και πίνακες προβολής, 100ml
Cleaning spray Extra Strong for white boards and projection boards , 100 ml

Κωδικός είδους
Article number
14038.300

Κωδικός είδους
Article number
14031.105

61
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Επάλληλος πίνακας
προβολής Extraflat για
διαδραστικά προβολικά, σε
κολώνες

Επάλληλος πίνακας προβολής (16:10) σε
κολώνες για διαδραστικά προβολικά όπως
π.χ. το Epson EB-595Wi. Πάρα πολύ
επίπεδος (Extraflat) µε λεπτότατο πλαίσιο
αλουµινίου και πρωτοποριακή κατασκευή
"σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια: λευκή
πορσελάνη µατ µε γκρι λωρίδα για την
τοποθέτηση του αισθητήρα αφής. Φτερά:
λευκή πορσελάνη, κλείνουν. Συµπερ. 2
θήκες για µαρκαδόρους από αλουµίνιο 30
εκ. Συνεχής ρύθµιση ύψους χειροκίνητα,
πολύ στιβαρή κατασκευή.

PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

toren, am Pylonen
Projektionstafel (16:10) auf Pylonen für
interaktive Touch Projektoren, wie z.B. Epson
EB-595 Wi. Extraflat mit flachen Aluminium
Rahmen und innovative Sandwich
Konstruktion. Mittlere Fläche: matt weiß
Emailstahl mit grauem Streifen für
Platzierung des Touch-Sensors. Flügeln:
weiß Emailstahl, schließend. Inklusiv 2
Alu Stiftablagen 30 cm. Stufenlos manuell
höhenverstellbare, sehr solide Konstruktion.

columns
Projection board (16:10) on columns for
interactive touch beamers, e.g. Epson
EB-595Wi. Extraflat with very thin
aluminium frame and innovative sandwich
construction. Centre surface: matt white
enamel steel with gray strip for positioning
of touch sensor. Wings: white enamel steel,
closing. Incl. 2 aluminium pen trays 30 cm.
Continuously manual height adjustable,
very solid construction.

Πίνακας αφής πολ. επιφάνειας για διαδραστικό πίνακα σε κολώνες
Projection board for touch beamer multi surface on columns
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
18310.411

Πίνακας αφής μονής επιφάνειας για διαδραστικό πίνακα σε κολώνες
Projection board for touch beamer single surface on columns
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
18310.401

 Acc.: p. 218-223, 227
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Επάλληλος πίνακας προβολής (16:10) σε
κολώνες για διαδραστικά προβολικά. Πάρα
πολύ επίπεδος (Extraflat) µε λεπτότατο
πλαίσιο αλουµινίου και πρωτοποριακή
κατασκευή "σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια:
λευκή πορσελάνη µατ. Φτερά: λευκή
πορσελάνη. Συµπερ. 2 θήκες για
µαρκαδόρους από αλουµίνιο 30 εκ. Συνεχής
ρύθµιση ύψους χειροκίνητα, πολύ στιβαρή
κατασκευή.

PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

Projektionstafel Extraflat für
interaktive Projektoren,
auf Pylonen

Projektionstafel (16:10) auf Pylonen für
interaktive Projektoren. Extraflat mit flachen
Aluminium Rahmen und innovative
Sandwich Konstruktion. Mittlere Fläche: matt
weiß Emailstahl. Flügeln: weiß Emailstahl.
Inklusiv 2 Alu Stiftablagen 30 cm. Stufenlos
manuell höhenverstellbare, sehr solide
Konstruktion.

interactive beamers, on
columns
Projection board (16:10) on columns for
interactive beamers. Extraflat with very thin
aluminium frame and innovative sandwich
construction. Centre surface: matt white
enamel. Wings: white enamel steel. Incl. 2
aluminium pen trays 30 cm. Continuously
manual height adjustable, very solid
construction.

Πίνακας προβολής πολ. επιφάνειας σε κολώνες
Projection board multi surface on columns
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
18310.112

Πίνακας προβολής μονής επιφάνειας σε κολώνες
Projection board single surface on columns
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
18310.102

 Acc.: p. 218-223, 227
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Πίνακας προβολής (πλαίσιο
RC) για διαδραστικά
προβολικά, σε μηχανισμό
ελατηρίου

Projektionstafel (RC-Rahme)
für interaktive Projektoren,
am Federmechanismus

Beschreibbare, trocken abwischbare
Projektionstafel (16:10) für interaktive
Projektoren auf Federmechanismus. Mittlere
Fläche: matt weiß Emailstahl. Flügeln: weiß
Emailstahl. Inklusiv Stif-tablage. Stufenlos
manuell höhenver-stellbare, verdeckte
Konstruktion.

Πίνακας προβολής/γραφής (16:10) ξηρού
καθαρισμού σε µηχανισµό ελατηρίου για
διαδραστικά προβολικά. Μεσαία επιφάνεια:
λευκή πορσελάνη µατ. Φτερά: λευκή
πορσελάνη. Συµπερ. θήκη για
µαρκαδόρους. Συνεχής χειροκίνητη
ρύθµιση ύψους, κρυφός µηχανισµός.

GB

Projection board (RC-frame)
for interactive beamers,
on spring mechanism

Writable, dry erasable projection
board (16:10) on spring mechanism for
interactive beamers. Middle surface: matt
white enamel. Wings: white enamel steel. Incl.
pen tray. Continuously manual height
adjustable, hidden mechanism.

Πίνακας προβολής πολ. επιφάνειας σε μηχανισμό ελατηρίου
Projection board multi surface on spring mechanism
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
18350.120

Πίνακας προβολής μονής επιφάνειας σε μηχανισμό ελατηρίου
Projection board single surface on spring mechanism
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
18350.100

168 - 215

238 - 285

Κινητός μηχανισμός υποστήριξης ελατηρίου
Mobile support spring mechanism
Κωδικός είδους
Article number
28

147,5

 Acc.: p. 218-223, 227
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