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LEADER bezpośredni

LEADER 48-74

Wybierasz wyjątkowy projektor?
W VIZ-ART zaprojektowaliśmy specjalny uchwyt
do wygodnej i precyzyjnej kalibracji projektorów Hitachi.
Komfort użytkowania stawia go na pozycji lidera rynku AV.
CP-A Mount to autorskie połączenie doświadczenie
z nowoczesnością.
Niezastąpiony w każdej realizacji.

SLIM bezpośredni

SLIM 21-43

SLIM 44-111

PROFI bezpośredni

PROFI 48-74

PROFI 66-110

MIDI bezpośredni

CP-A Mount

MIDI 66-110

Uchwyt

www.viz-art.pl

Uchwyt

CP-A Mount

®

www.viz-art.pl

Opis produktu
Uchwyt CP-A Mount zapewnia prostą
instalację oraz wygodną i precyzyjną
regulację projektora. Uchwyt CPA
zapewnia komfortową i estetyczną
instalację projektora do ściany.
Unikatowy system prowadzenia kabli,
gwarantuje wyjątkową estetykę
montażu.

Troszczymy się o ekologię.
Segregujemy pozostałości
poprodukcyjne.
Szanujemy Twój czas.
Produkty wykonane są precyzyjnie,
zapewniając szybki montaż.
Produkcja wykonywana w Polsce.
Nie importujemy produktów z Azji.
Bezpieczeństwo użytkowania
dla dzieci i osób starszych.
Produkty wykonywane
przez osoby dorosłe.
Nie popieramy pracy dzieci.

Zastosowanie
Uchwyt CP-A Mount jest dedykowany
do projektorów Hitachi, gwarantuje
maksymalne uproszczenie kalibracji.
Pełna regulacja uchwytu i szeroki zakres
wysięgu pozwalają umieścić projektor w
każdej odległości.
Funkcjonalność
CP-A Mount z wysięgnikiem zapewnia
wygodne i szybkie ustawienie obrazu
i stabilność projektora.
Miejsca użytkowania:
• galerie i teatry
• szkoły, uczelnie
• wystawy, kluby
• ekspozycje stałe
• hotele, muzea

Wygoda instalacji
System regulacji projektora zapewnia
wyjątkowo proste ustawienie projektora
względem ekranu.
CP-A Mount to prosty montaż i komfort
użytkowania. System prowadzenia kabli
w CP-A Mount gwarantuje eleganckie
wykonanie instalacji.

Nazwa

CP-A Mount

Dedykowany do
modeli

• CP-A100
• CP-A110
• ED-A100
• ED-A110

Regulacja wysięgu

• płynna,
• zakres
67 – 102 cm

Masa własna

4,3 kg

Udźwig

6 kg

Wykończenie

srebrno-popielaty
lakier proszkowy

Nastawność

• góra/dół
• prawo/lewo
• pochylenie
względem
ekranu

Wymiary

• D – 220 mm
• W – 745 mm
• H – 153 mm

Przestrzeń
instalacyjna

regulowana

Okablowanie

system
prowadzenia kabli

W zestawie

• kompletny
uchwyt
• zestaw
montażowy
• szablon
instalacyjny
• instrukcja

Bezpieczeństwo

stabilny system
instalacji

Gwarancja

2 lata

Produkcja
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