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Karta katalogowa produktu:

 

Ekran projekcyjny NOBO, ścienny, 4:3,1750x1325mm, biały
Doskonała biała matowa powierzchnia ekranów zapewnia wyraźny i
szczegółowy obraz
Ekran można z łatwością schować do pokrowca, aby zapobiegać
powstawaniu uszkodzeń, czy na czas nieużytku
Dzięki dodatkowym wysięgnikom, ekran może być zamontowany nad
tablicą suchościeralną lub skierowany w stronę publiczności
Format 4:3
Wymiary 175x132,5 cm
Przekątna 218,8 cm
Powierzchnia użytkowa 170x127,5 cm
Długość kasety 185,5 cm
Regulacja wysokości dolnej krawędzi
Czarna ramka zwiększająca kontrast
Odchylanie ekranu od pionu (brak efektu Keystona)
Blokada przed zwijaniem
Solidna konstrukcja
Możliwość montażu na suficie lub ścianie
Waga 7,5 kg
Gwarancja: 1 rok
Kolor: biały

Cena 424,03 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 389435
Numer dostawcy ACN1902392
Numer Celcen 20-01019-7
Kod kreskowy
Nazwa produktu Ekran projekcyjny NOBO, ścienny, 4:3,1750x1325mm, biały
Opis doskonała biała matowa powierzchnia ekranów zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz; ekran

można z łatwością schować do pokrowca, aby zapobiegać powstawaniu uszkodzeń, czy na czas
nieużytku; dzięki dodatkowym wysięgnikom, ekran może być zamontowany nad tablicą
suchościeralną lub skierowany w stronę publiczności; format 4:3; wymiary 175x132,5 cm;
przekątna 218,8 cm; powierzchnia użytkowa 170x127,5 cm; długość kasety 185,5 cm; regulacja
wysokości dolnej krawędzi; czarna ramka zwiększająca kontrast; odchylanie ekranu od pionu
(brak efektu Keystona); blokada przed zwijaniem; solidna konstrukcja; możliwość montażu na
suficie lub ścianie; waga 7,5 kg; gwarancja: 1 rok; kolor: biały

Kategoria Ekrany
Klasa Premium
Marka NOBO
 

Kolor
Kolor Biały
 

Cecha
Produkt Ekran projekcyjny
Typ Standard
Rodzaj ścienny
W ofercie od 2017-01
 

Wymiary
Format 4:3
Wymiary (mm) 1750x1325
 

Certyfikaty

INTUR Artykuły Biurowe Ciechanów
Mazowiecka 10
06-400 Ciechanów

 
 
602 621 541
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Karta katalogowa produktu str. 2

 

Ekran projekcyjny NOBO, ścienny, 4:3,1750x1325mm, biały
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
Ilość lat gwarancji 1
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30237210-4 Ekrany antyodblaskowe
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

                     

    

Serdecznie zapraszamy do współpracy
INTUR Artykuły Biurowe Ciechanów Zespół
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