TRIPOB SCREEN
TAB-TENSION

DALITE

Màn chiếu 3 chân di động
Model

Đường chéo (inch)

P70TS
P80TS
P84TS

100"
113"
120"

PW96TS
P96TS

Kích thước vùng chiếu (m)

Kích thước vùng chiếu (inch)

Trọng lượng(kg)

1,78m x 1,78m

70’’ x 70’’

11

2.03m x 2.03m

80" x 80"

12

2,13m x 2,13m

84” x 84”

13

120"
135"

2,44m x 1,83m

96” x 72”

14

2,44m x 2,44m

96” x 96”

14

PW150TS

150"

3,05m x 2,29m

120” x 90”

18

P170TS

170"

3,05m x 3,05m

120” x 120”

19

Chú ý:
- Không để nước vào
- Tránh va đập
- Luôn để nằm thiết bị
- Không dựng nghiêng
- Nhiệt độ hoạt động tốt từ
10 độC đến 40 độC
- Bảo quản nơi khô thoáng
- không để thiết bị bụi bẩn

Màn chiếu chân của Dalite luôn được chúng tôi
sử dụng 2 dạng thiết kế cho chân là chân INOX
mà chân mạ kẽm sơn tĩnh điện hình Elip, với hệ
thống chốt khóa màn hình hiện đại, chân màn
thiết kế chắc chắn luôn đảm bảo cho màn chiếu
thẳng đứng không bị nghiêng màn hình, vải màn
không bị trùng, nhăn, tô điểm thêm cho buổi
thuyết trình, giảng dạy mang hiệu quả cao nhất.

Màn chiếu 3 chân di động

Cách sử dụng
- Bóc dỡ thiết bị ra khỏi thùng carton một
cách cẩn thận, kiểm tra thiết bị trước khi
lắp đặt luôn đảm bảo thiết bị không bị
biến dạng, hỏng hóc, kiểm tra chốt cài
khóa đối với màn chiếu 3 chân, và kiểm
tra phụ kiện điều khiển, vít nở đối với màn
chiếu Tab-tension.
- Cắm rắc điện bộ điều khiển và nguồn
điện 220V/60HZ, sử dụng điều khiển trực
tiếp hoặc điều khiển từ xa, khoảng cách
tốt nhất khi sử dụng điều khiển từ xa từ
1m-20m đối với màn chiếu Tab-tension.

Model

Đường chéo (inch)

Tab70T
Tab92T
Tab100T
Tab106T

80"
92"
100"

Kích thước vùng chiếu (m)

Kích thước vùng chiếu (inch)

106"

1,7m x 1m
2,03m x 1,14m
2,21m x 1,24m
2,3m x 1,3m

69” x 39”
80” x 54”
87” x 49”
92” x 52”

Tab120T

120"

2,65m x 1,49m

105” x 59”

Tab133T

133"

2,95m x 1,65m

116” x 65”

Tab150T

150"

3,32m x 1,86m

131" x 73"

Màn chiếu phim Tab-tension
Màn chiếu Phim Tab-Tension là màn chiếu chuyên dụng cao
cấp cho việc trình chiếu chất lượng cao như Phim 3D full HD,
Phim 4D.., Cho hình ảnh sắt nét, mịn, sống động nhất, đạt hình
ảnh tuyệt vời nhất từ hệ thống phát hình ảnh

Chất lượng luôn được khẳng định

