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Soluções em projecção profissional

Colocamos ao seu alcance qualquer solução em videoprojecção, desde uma apresentação de empresa ou de ambiente educativo até uma
projecção em 3D, passando por projecções espectaculares para concertos ou grandes eventos. Conheça mais virando a página.

Soluções em Flat Display  
Comunicar em espaços públicos ou em ambientes privados. Transmitir conteúdos e actualizá-los com facilidade de um ponto único a
múltiplos centros. Conheça as soluções de Flat Display na página 26.

Evento realizado por SAC Audiovisuais de Sevilha
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Soluções em interactivos
A forma de dar as aulas nas salas mudou, as reuniões de empresa também. Os quadros interactivos oferecem um número infinito de
ferramentas para desenvolver métodos de ensino novos, aumentando a participação nas aulas e facilitando a aprendizagem. Conheça as
soluções em interactivos que oferecemos na página 40.

Soluções em Videoconferência 
Descubra a maneira como as reuniões de empresa estão a evoluir e como as distâncias já não são inconveniente para tirar o máximo par-
tido do seu tempo e dinheiro. Maximize o seu tempo e os seus recursos com a videoconferência e tele-presença. Conheça as soluções que
lhe propomos na página 48.
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Soluções em projecção profissional
Oferecemos uma ampla gama de soluções em diferentes aplicações audiovisuais. As actuais possibilidades de apresentação e 
visualização de conteúdos foram ampliadas. O uso de novas soluções técnicas e dispositivos de visualização permite executar projectos
de altíssimo nível visual, o que dá asas à criatividade dos criadores de conteúdos e novos conceitos visuais.

• Instalação de sistemas de apresentação (projecção, display, etc...) e periféricos de gestão de imagem e controlo em auditórios, salas de
juntas e ambientes corporativos em geral.

• Soluções completas de gestão de imagem para centros de laser, discotecas, sistemas de deformação de imagem e sincronização de 
projecções.

• Sistemas 3D activo e passivo. Componentes auxiliares para estereoscopia e similares.

• Sistemas de projecção e videowall para sala de controlo. Processadores de vídeo e equipamentos de alta disponibilidade.

• Sistemas de alta projecção para o mercado de aluguer. Processadores de directo e equipamentos auxiliares. Serviços de valor 
acrescentado para o profissional deste mercado.

•Desenvolvimento de soluções complexas no ambiente audiovisual. Projectos e sistemas inovadores numa grande variedade de campos e
aplicações.

Projecção, controlo e gestão de imagens

Exposição realizada com videoprojectores projectiondesign e o sistema de controlo inSynergie

Exposição realizada com videoprojectores Christie
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Projecção Espetacular

Formatos Avançados de Imagem

Sistemas de 3D Activo e Passivo

Evento realizado com videoprojectores Christie Evento realizado com videoprojectores Christie

Evento realizado com videoprojectores Christie

3D passivo múltiplo sincronizado com sistema de controlo inSynergie Instalação realizada com videoprojectores Christie
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Realidade virtual

• Soluções para aplicações específicas e ambientes imersivos

•Realidade virtual

• Sistemas 3D activo e passivo

•Material acessório para projecções estereoscópicas

SÉRIE MIRAGE E MATRIX

SIMULACÃO E 3D

Control Zero Maintenance

•Display walls realizados com caixas de retroprojecção

•Adequados para ambientes de alta disponibilidade que 
requerem mostrar informação de alta qualidade

•Novos sistemas de retroprojecção baseados em tecnologia de baixa manutenção 
(Zero maintenance)

•Disponibilidade de vários tamanhos e resoluções, de acordo com cada necessidade

ENTERO LED

Realização programa TV em directo

Versátil e espectacular

• Série de processadores de vídeos para apresentações espectaculares

• Combinações de múltiplas entradas em múltiplas janelas (até 32) em tempo
real, adaptando perfeitamente formatos oblongos (edge blending) para 
aplicações multiecrãs.

•Admite formatos HD

• Fácil e rápida instalação

SPYDER
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Eleição de alto nível 

• Soluções para empresas de aluguer: centros de 
conferências, espectáculos, exposições, auditórios, 
parques temáticos...

• Tecnologia DLP de triplo Chip e processo de imagem 
de 10 bit

•Duas resoluções disponíveis: HD 1080 e SXGA+

•Ampla gama de lentes e acessórios

•Módulos opcionais para blending e warping

ROADSTER    HD8K/ HD12K / HD18K

S+12K/ S+16K/ S+20K

Projecções 
Espectaculares

ROADSTER

Resolução nativa

Resolução suportada

Contraste

Lâmpada

Garantia

Luminosidade (ANSI)

1920 x 1080      1400 X 1050

VGA a QXGA

1500 - 2000:1

Xenon

3 anos

8.000 lúmens     12.000 lúmens

12.000 lúmens    16.000 lúmens

18.000 lúmens    20.000 lúmens

HD SXGA+

Flexível e eficaz

•O triplo chip com um chassi manejável

• Baixos custos de manutenção

• Sistema óptico selado

• Incorpora electrónica para videowall e 
edge blending

SÉRIE M

SERIE M

Resolução nativa

Resolução suportada

Contraste

Lâmpada

Garantia

Luminosidade (ANSI)

1920 x 1080      1400 X 1050

VGA a QXGA

1600 - 2000:1 (full on, full off)

Dupla lâmpada UHP

3 anos

Entre 2500 - 9500 lúmens

HD SXGA+

DLP I - chip versátil

•Nova série DLP single chip de características 
avançadas e 24/7

•Com roda de cor intercambiável de fácil 
montagem (alta luminosidade ou alta gama 
cromática, ambas incluídas)

•Grupo óptico selado refrigeração 
reforçada: filtro 30.000 h 
(opcional)

•Dupla lâmpada Philips VIDI™ 
330W UHP: mais luminosidade 
e contraste

DHD700 / DS+750

DHD700 / DS+750

Resolução nativa

Resolução suportada

Contraste

Lâmpada

Garantia

Luminosidade (ANSI)

1920 x 1080      1400 X 1050

VGA a WUXGA

Até 7.500:1 com Dinamic Black

Dupla lâmpada 330w VIDI UHP

2 anos

6.500 lúmens     7.500 lúmens

HD SXGA+
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F32

DLP de altas prestações
•Adequados para ambientes exigentes como salas de controlo, 
simulação, pós-produção, exposições, museus...

• Pensados para aplicações 24/7 (com manutenção pro-activa)

•Ampla gama de projectores com resoluções SXGA+, 1080p e WUXGA

•Alta qualidade de imagem e alto contraste

Victor van Leeuwen E-mage, Rotterdam Port Experience, Holanda

Linha Medical

• Especialmente concebida para o sector médico

•Características específicas de calibragem para a 
reprodução de imagens médicas

•Disponível em duas resoluções SXGA+ e WUXGA para os 
modelos F12, F22 e F32

Sujeito a mudanças técnicas ou erros
Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio

California Academy of Sciences

California Academy of Sciences
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F10 AS3D

O 3D compacto
•O primeiro projector no seu género que projecta  imagens
estereoscópicas tridimensionais activas

•Velocidade de “refresh” de 120 fps em resoluções de até 1080p

•Desenhado para necessidades de projecção científica, 
simulações e modelados matemáticos

•Visualização de análises de dados geotécnicos e outras 
aplicações complexas

F80

DLP 3-chip
•Desenhado para aplicações exigentes

• Construído para criar imagens em monitor grande
em auditórios, palcos ou outras aplicações de alta
qualidade

• Excelente fiabilidade

•Processamento óptico de cor avançado: 
combinação de filtros ópticos fixos e motorizados
para cada canal de cor, pode ser calibrado de 
forma óptica com total precisão

•Ampla gama de lentes de precisão para projecção

FL32

Tecnologia RealLED 24/7
• 100.000 horas ininterruptas de duração estimada com
um baixo consumo

•Desenhado para ambientes gráficos que requerem 
grande qualidade de imagem e fiabilidade: visualizações
científicas, simulações, imagem médica…

•RealLED mantém constantes durante toda sua vida útil
tanto a temperatura de cor como o brilho emitido

• Formado por 3 LED independentes (R, G e B): reproduz
fielmente as cores primárias e permite um gamut mais
amplo que qualquer outro sistema de iluminação

•Não requere de recalibrações, nem de reajustamentos,
nem de mudanças de lâmpada

•Disponível em duas resoluções: WUXGA e FULL HD

Ramon Caus Arquitectura Visual - Factory
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^ CP-X1 / X3 / X4 / X5 

LCD 0.63” P-Si TFT x 3
XGA (1024 x 768)
WXGA (1280 x 800) (X3)
2000 ANSI lúmen
2500 ANSI lúmen (X5)
500:1
Manual 1.2x
1.3-1.5:1
1.5-1.8:1 (X3)
4:3
16:10 (X3)
3000 horas eco
Comuns: 2 x VGA D-Sub15, S-Video, Video
composto, 1 x Áudio  PC, USB B controlo
rato, Saída Áudio  PC.
X3: HDMI (HDCP)
X4: Wireless (802.11g)
X1-X4 -X5: apresentação sem PC (Fotos) 
35, 29 dB
275 x 59 x 204 mm  (largo x alto x fundo)
1.7 kg
3 anos (6 meses lâmpada)
DCPX1; DCPX3; DCPX4W; DCPX5

CP-X1 / X3 / X4 /X5

Soluções portáteis
• Excelente potência e ligeireza ideais para apresentações portáteis

• Correcção keystone automática

•Controlo remoto com função de rato

• Funções anti-roubo: código PIN, detector de movimento, etc

•Mala de transporte incluída

Vantagens
•CP-X1 / CP-X4/ CP-X5: Apresentação sem PC via USB (fotos)

• CP-X4: wireless (802.11g) e apresentação sem PC via cartões SD

•CP-X3: resolução nativa WXGA 16:10, HD Ready, Ligação HDMI

Tecnologia: 
Resolução real: 

Luminosidade: 

Contraste: 
Zoom/Foco: 
Rácio de projecção: 

Relação de aspecto: 

Vida lâmpada:                     
Ligações:

Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Código:

Vista superior

CP-RX78

XGA Económico
•Adequado para negócios e educação

• Lâmpada de vida longa: 6000 horas eco

• Baixo nível sonoro

•Correcção keystone vertical automática

•Amplas funções de segurança

• Função plantel 

•Modo quadro branco/ quadro preto

^ CP-RX78

LCD 0.63” P-Si TFT x 3
XGA (1024 x 768)
VGA, SVGA, XGA, SXGA
2200 ANSI lúmen
400:1
Manual 1.2x
1.4-1.7:1
190 W UHB
6000 horas eco
1 x VGA D-Sub15, 1 x Vídeo composto
35, 29 dB
317 x 98 x 288 mm  (largo x alto x fundo)
3.2 kg
3 anos (6 meses lâmpada) 
DCPRX78

Tecnologia: 
Resolução real: 
Resoluções suportadas:
Luminosidade: 
Contraste: 
Zoom/Foco: 
Rácio de projecção: 
Lâmpada:
Vida lâmpada:                     
Ligações:
Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Código:

Sujeito a mudanças técnicas ou erros
Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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^ CP-X2510 / X2510N

X3010 / X3010N

LCD 0.63” P-Si TFT x 3
XGA (1024 x 768)
2600 ANSI lúmen 
(X2510, X2510N)
3000 ANSI lúmen 
(X3010, X3010N)
2000:1
Manual 1.2x
1.5-1.8:1
4:3
6000 horas eco
36, 29 dB
317 x 98 x 288 mm  
(largo x alto x fundo)
3.6 kg
3 anos (6 meses lâmpada)
DCP2510, DCP2510N, 
DCP3010, DCP3010N

Tecnologia: 
Resolução real: 
Luminosidade: 

Contraste: 
Zoom/Foco: 
Rácio de projecção: 
Relação de aspecto: 
Vida lâmpada:                      
Nível sonoro:
Dimensões:

Peso:
Garantia:
Códigos:

Versatilidade portátil
• Soluções avançadas em negócios e educação

•Alto contraste 2000:1

• Super filtro híbrido: 6000 horas

• Lâmpada de vida longa: 6000 horas modo eco

•Usos excelentes: Colunas 16W, novo menu de fácil uso

• Funções avançadas de rede: função mensagens, gestão 
de projectores, reportagens centralizados (série N)

CP-X2510 / X2510N / X3010 / X3010N

CP-X4020

Portátil luminoso
•Alto contraste e luminosidade

• Filtro de ar híbrido: 4000 horas e longa vida de lâmpada

•Usos excelentes: Colunas 16W, novo menu de fácil uso

•Amplas funções anti-roubo

•ON e OFF rápido

•Baixo nível sonoro

^ CP-X4020

LCD 0.63” P-Si TFT x 3
XGA (1024 x 768)
4000 ANSI lúmen 
2000:1
Manual 1.2x
1.5-1.8:1 
4:3
4000 horas eco
35, 29 dB
400 x 98 x 318 mm  
(largo x alto x fundo)
4.2 kg
3 anos (6 meses lâmpada)
DCP4020

Tecnologia: 
Resolução real: 
Luminosidade: 
Contraste: 
Zoom/Foco: 
Rácio de projecção: 
Relação de aspecto: 
Vida lâmpada:                      
Nível sonoro:
Dimensões:

Peso:
Garantia:
Códigos:

Sujeito a mudanças técnicas ou erros
Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.

X2510N / X3010N com red (RJ-45)

Saída de computador

Entrada de áudio 1

Entrada de áudio 

2S-Vídeo

Vídeo composto

Barra de segurança

Bloqueio de Kensington

Entrada de áudio 3 (I/D)

Entrada de computador 1

Entrada de áudio 2

Vídeo componente

Controlo remoto

Controle (RS-232C)

Saída de áudio



12 CHARMEX ‘10

CP-X308 / WX410 / X450 / X467

Valor acrescentado
• Luminosidade de 2.600 até 3.500 ANSI lúmen

•Correcção vertical keystone automática

• Baixo nível sonoro

• Função anti-roubo: código PIN, detector de movimento, etc

Vantagens
•CP-X308 Wireless

• CP-WX410 Resolução WXGA e filtro híbrido

•CP-X450 Alta luminosidade e filtro híbrido

•CP-X467 Alta luminosidade, Wireless opcional e filtro híbrido

^ CP-X308 / WX410 / X450 / X467

LCD 0.63” P-Si TFT x 3
LCD 0.59” P-Si TFT x 3 (WX410)
XGA (1024 x 768)
WXGA (1280 x 800) (WX410)
2600 ANSI lúmen (X308)
3000 ANSI lúmen (WX410
3500 ANSI lúmen (X450, X467)
500:1
Manual 1.2x
1.5-1,7:1
1.5-1.8:1 (X308)
4:3
16:10 (XW410)
3000 horas eco
Ver quadro de características técnicas
35, 29 dB
340 x 100 x 270 mm  
(largo x alto x fundo)
340 x 117 x 270 mm  (X308 y X467)
3.5 - 4.0 kg (dependendo  modelo)
3 años (6 meses lâmpada)
DCP308; DCP410; DCP450; DCP467

Tecnologia: 

Resolução real: 

Luminosidade: 

Contraste: 
Zoom/Foco: 
Rácio de projecção: 

Relação de aspecto: 

Vida lâmpada:  
Ligações:                    
Nível sonoro:
Dimensões:

Peso:
Garantia:
Códigos:

Sujeito a mudanças técnicas ou erros
Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.

^ ED-X24 / ED-X42 / ED- X40

LCD 0.63” P-Si TFT x 3
XGA (1024 x 768)
VGA, SVGA, XGA, SXGA
2200 ANSI lúmen
400:1
Manual 1.2x
1.4-1.7:1 (ED-X24)
1.5-1.8:1 (ED-X42)
210 W UHB
6000 horas eco
35, 29 dB
317 x 98 x 288 mm  
(largo x alto x fundo)
3.5 kg
3 años (3 anos lâmpada)
EDX24 (branco), EDX42 ( branco), 
EDX40 (laranja)

Tecnologia: 
Resolução real: 
Resoluções suportadas:
Luminosidade: 
Contraste: 
Zoom/Foco: 
Rácio de projecção: 

Lâmpada:
Vida lâmpada:  
Nível sonoro:
Dimensões:

Peso:
Garantia:
Códigos:

ED-X24 / ED-X42 / ED- X40

Educação polivalente
• Perfeitos para educação

• Lâmpada de vida longa: 6000 horas eco

• Baixo nível sonoro

•Correcção Keystone vertical automática

•Amplas funções de segurança
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Eventos e aluguer
•Nova gama de projectores de alta potência luminosa

• Flexibilidade de uso para grandes eventos

• Projecção vertical

•Disponíveis com resoluções  XGA, WXGA e SXGA +

• Lens shift (V/H)

• Painéis inorgânicos

•Ampla gama de lentes opcionais
(lente de série não incluída)

CP-X10000 / WX11000 / SX12000 

^ CP-X10000 / WX11000 / SX12000

LCD panel 1.3”
LCD panel 1.22” WX11000
XGA (1024 x 768) (X10000)
WXGA (1280 x 800) (WX11000)
SXGA+ (1400 x 1050) (SX12000)
7500 ANSI lúmen (X10000)
6500 ANSI lúmen (WX11000)
7000 ANSI lúmen (SX12000)
Híbrido
13.2 kg
3 anos (6 meses lâmpada)
DCP10000; DCPWX11000; DCPSX12000

Tecnologia: 

Resolução real: 

Luminosidade: 

Filtro:
Peso:
Garantia:
Códigos:

Versatilidade e instalação
•Gama versátil para soluções profissionais

• Resoluções XGA, WXGA e SXGA+

•Ampla gama de lentes opcionais (lente de série incluída)

• Lens shift manual (V/H)

•Wireless incluído em X608 e opcional em X809

•Painéis inorgânicos em WX625, SX635, X809

• Filtro híbrido em X615, SX635, X809

^ X608 / X615 / WX625 / SX635 / X809

LCD
XGA (1024 x 768) (X608, X615, X809)
WXGA (1280 x 800) (WX625)
SXGA+ (1400 x 1050) (SX635)
4000 ANSI lúmen
5000 ANSI lúmen (X809)
4:3
16:10 (WX625)
35, 29 dB
7.1 kg
3 años (6 meses lâmpada)
DCP608; DCP615; DCP625; DCPSX635; DCP809

Tecnologia: 
Resolução real: 

Luminosidade: 

Relação de aspecto:

Nível sonoro:

Peso:
Garantia:
Códigos:

Lentes X615 / X608 

WX625 / SX635 / X809

Fixa grande angular

Distância curta

Distância longa

Distância ultra longa 

* Consultar rácio de CP-WX625 e CP-SX635

0.8:1

1.2-2.0:1

2.0-3.9:1

3.9-7.4:1

FL601

SL602

LL603

UL604

Rácio de 
projecção* Código

CP-X615 / X608 / WX625 / SX635 / X809

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão 
sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.

Lentes CP-X10000 

WX11000 / SX12000

Fixa grande angular

Distância ultra curta

Distância curta

Standard

Distância longa

Distância ultra longa

* Consultar rácio de CP-WX11000 e CP-SX1200

0.5 - 0.6:1

1.2 - 1.5:1

1.5 - 2.1:1

2.2 - 2.9:1

2.8 - 5.2:1

5.0 - 9.2:1

USL801

SL802

SL803

SD804

LL805

UL806

Rácio de 
projecção* Código
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Nova gama curta distância
•Nova gama económica de projectores de curta distância

• Imagem de 80” a só 92.7cm da lente

•Modelos com resoluções XGA e WXGA (CP-DW10)

•Disponível versão educativa (cor branco e laranja)

• Baixo nível sonoro 28dB eco

•Correcção Keystone vertical

•Amplas funções anti-roubo

CP-D10/ ED-D10/ ED-D11/ CP-DW10

^ CP-D10/ ED-D10/ ED-D11/ CP-DW10

LCD
XGA (1024 x 768)
WXGA (1280 x 800) CP-DW10
2000 ANSI lúmen
400:1
Digital 1.3x / Manual
4000 horas eco
Comuns: 2 x VGA, 1 x saída  VGA, 
composto, S-Video, 2 x áudio in, 
1 x áudio out, RS-232
HDMI, RJ-45: todos excepto CP-D10
3.5 kg
DCPD10, EDD10, EDD11, DCPDW10

Tecnologia: 
Resolução real: 

Luminosidade: 
Contraste: 
Zoom/Foco: 
Vida lâmpada:  
Ligações:

Peso:
Códigos:

Curta distância com espelho
• Projector com espelho para uma distância mais curta

•Resolução panorâmica 16:10 (1280 x 800)

•Ampla conectividade: 2 x VGA, 1 x VGA saída, HDMI, RJ45, 
RS232, etc

•Amplas funções anti-roubo: código PIN, barra de segurança, 
bloqueio de teclado, ranhura Kensington, entre outras

CP-AW10
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Tamanho de

Ecrã (em

polegadas)

48

50

60

80

90

100

120

150

200

(m)

1.0

1.0

1.2

1.6

1.8

2.0

2.4

3.0

4.1

(m)

0.7

0.8

0.9

1.2

1.4

1.5

1.8

2.3

3.0

(cm)

0.5

2.0

9.6

24.8

32.4

39.9

55.0

77.7

115.5

(cm)

32.9

34.4

42.0

57.2

64.8

72.3

87.4

110.1

147.9

(cm)

24.4

25.2

28.9

36.2

39.9

43.6

50.9

62.0

80.4

(cm)

98.2

101.9

120.4

158.2

177.1

196.0

234.0

291.0

385.7

H x V A1 A2 B1 B2

Distância de projecção - Ecrã 4:3
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Distância de projecção - Ecrã 16:9

Distância de projecção

^ CP-A100 / ED-A101 / ED- A111

LCD 0.63" P-Si TFT x 3
XGA (1024 x 768)
VGA, SVGA, XGA, SXGA
2000 ANSI lúmen Educação
2500 ANSI lúmen CP-A100
0.47:1
400:1
Distância ultra curta (0.47:1)
220 W UHB
3000 horas eco
Comuns: 2 x VGA, saída VGA, S-Vídeo,
Vídeo composto, Vídeo componentes, 
2 x entrada áudio minijack, 1 x áudio
saída minijack, controle RS-232
CP-A100: RJ45,USB B rato controlo
35, 29 dB
397 x 129 x 356 mm (largo x alto x fundo)
5.9 kg
ED-A101 / ED-A111: 
3 anos (3 anos lâmpada)
CP-A100: 3 años (6 meses lâmpada)
EDA101, EDA111, CPA100

Tecnologia: 
Resolução real: 
Resoluções suportadas:
Luminosidade: 

Rácio de projecção:
Contraste: 
Rácio de projecção 
lâmpada:
Vida lâmpada:  
Ligações:

Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:

Códigos:

Distância ultra curta
• Tecnologia exclusiva de curta distância HITACHI

•A distância mais curta do mercado 60” a só 42cm

•Gama corporativa (CP-A100) e educação (ED-A101 e ED-A111)

•Novo filtro híbrido e a função “Perfect fit” nos modelos de educação

•Amplas funções anti-roubo

• Evita as sombras típicas no ecrã e não ofusca a vista do 
apresentador/professor durante a exposição, evitando a fadiga visual 
e possíveis lesões oculares

•Adequado em projectos especiais, a tudo relacionado a museus, 
retroprojecção a curta distância e quadros interactivos em educação

Hitachi A100 vs. outras soluções

CP-A100 / ED-A101 / ED- A111
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Polivalente com estilo

•Design de última geração

• Excelente combinação de potência e prestações

• Lâmpada de até 4000 horas eco

• Baixo nível sonoro

•Correcção Keystone vertical automática

•Amplo nível de conectividade

IN2112 / IN2114 / IN2116 / IN3114 / IN3116

^ IN2112 / IN2114 / IN2116 / IN3114 / IN3116

DLP 0.55" (XGA), 0.65" (WXGA)
XGA (1024 x 768) (IN2112, IN2114, IN3114)
WXGA (1280 x 800) (IN2116, IN3116)
2700 ANSI lúmen (IN2112, IN2114, IN3114)
3500 ANSI lúmen (IN2116, IN3116)
2100:1
Manual 1.2x
1.62-1.95:1 (IN2112, IN2114, IN3114)
1.5-1.8:1 (IN2116, IN3116)
4:3 (IN2112, IN2114, IN3114) - 16:10 (IN2116, IN3116)
4000 horas eco
Comuns: 2 x VGA D-Sub15, S-Vídeo, Vídeo composto, 1 x VGA
saída D-Sub15, RJ45, RS232, Wireless Ready Port, 2 x entrada
áudio, saída áudio - HDMI (HDCP): IN3114, IN3116 - Display
link: IN3114, IN3116
32, 28 dB
315 x 117 x 241 mm  (largo x alto x fundo)
3.2 kg
3 anos (6 meses lâmpada)
IN2112, IN2114, IN2116, IN3114, IN3116

Tecnologia: 
Resolução real: 

Luminosidade: 

Contraste: 
Zoom / Foco:
Rácio de projecção:

Relação de aspecto:
Vida lâmpada:  
Ligações:

Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Códigos:

Distância curta portátil

• Só 2kg de peso

•Combinação perfeita entre portabilidade, 
distância curta e prestações

• Lâmpada de até 4000 horas eco

• Baixo nível sonoro

•Correcção keystone vertical automático

•Amplo nível de conectividade

IN1501 / IN1503

^ IN1501 / IN1503

DLP 0.55” (XGA), 0.65” (WXGA)
XGA (1024 x 768) (IN1501) - WXGA (1280 x 800) (IN1503)
2700 ANSI lumen 
1800:1
Manual 1.2x
0.89-1.07:1 (IN1501) - 0.72-0.86:1 (IN1503) 
4:3 (IN1501) - 16:10 (IN1503)
4000 horas eco
Comunes: VGA D-Sub15, USB (tipo B), V. compuesto (RCA),
entrada audio, salida audio, HDMI (HDCP), Display Link, 
Lite Port (sólo IN1503)
32, 28 dB
235 x 84 x 222 mm  (ancho x alto x fondo)
2 kg
3 años (12 meses lámpara)
IN1501, IN1503

Tecnologia: 
Resolução real: 
Luminosidade: 
Contraste: 
Zoom / Foco:
Rácio de projecção:
Relação de aspecto:
Vida lâmpada:  
Ligações:

Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Códigos:

Ligações
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Instalação sofisticada

• Elegante design personalizável: caixas opcionais em 
cor preto brilhante, branco e madeira

•Ampla conectividade profissional

• Lens shift horizontal e vertical

• Recomendado para uso 24/7

•De 4000 até 7000 ANSI lúmen

• Lente centrada

Série IN55:
•Dupla lâmpada (série IN553X)

• Lens shift horizontal e vertical motorizado

•Ampla gama de lentes opcionais

• Lente standard incluída; pode ser solicitado sem lente

IN5302 / IN5304 / 
IN5502 / IN5532 / IN5504 / IN5534

^ SÉRIE IN53 / SÉRIE IN55

DLP DarkChip 0.55"(XGA), 0.65"(WXGA), 0.67"(WUXGA) 
XGA (1024 x 768) (IN5302)
WXGA (1280 x 800) (IN5304; IN5502; IN5532)
WUXGA (1920 x 1200) (IN5504; IN5534)
4000 ANSI lúmen (série IN53)
5000 ANSI lúmen (série IN550)
7000 ANSI lúmen (série IN553)
2300:1 (série IN53) - 2000:1 (série IN55)
1.50x (série IN53) - 1.33x (lente standar, série IN55)
1.62-2.64:1 (IN5302) - 1.57-2.39:1 (IN5304)
Lentes opcionais (série IN55)
4:3 (IN5302) - 16:10 ((IN5304 y série IN55)
2500 horas eco
Comuns: 2xVGA D-Sub15 In, 5xBNC, S-Vídeo, 
V. Componentes, V. Composto (RCA), RS232, RJ45, VGA
D-Sub15 saída, HDMI (HDCP)x2, Display link, Lite Port 
30, 29 dB
362 x 178 x 540 mm  (AxAxF) (série IN53)
432 x 240 x 670 mm  (AxAxF) (série IN55)
7.60 kg (serie IN53) - 20.0 kg (série IN55)
3 anos (6 meses lâmpada)
IN5302, IN5304, IN5502, IN5504, IN5532, IN5534

Tecnologia: 
Resolução real: 

Luminosidade: 

Contraste: 
Zoom / Foco:

Rácio de projecção:
Relação de aspecto:
Vida lâmpada:  
Ligações:

Nível sonoro:
Dimensões:

Peso:
Garantia:
Códigos:

Lente

Fixa grande angular

Distância curta

Standard

Distância longa

Distância ultra longa

0.81:1

1.27 - 1.52:1

1.52 - 2.03:1

2.03- 3.85:1

3.85- 7.32:1

LENS-050

LENS-051

-

LENS-052

LENS-053

IN5502/IN5532 Código

0.77:1

1.21 - 1.45:1

1.45 - 1.93:1

1.93- 3.67:1

3.67- 6.97:1

N5504 / IN5534

O projector interactivo

• LiteBoard: uma solução completa interactiva integrada 
no projector

• Inclui um lápis especial com tecnologia RF

• Funciona em qualquer superfície e lugar

•O usuário pode interagir com o conteúdo digital

IN3902LB / IN3904LB ^ IN3902LB / IN3904LB

DLP 0.55” (XGA), 0.65” (WXGA)
XGA (1024 x 768) (IN3902LB)
WXGA (1280 x 800) (IN3904LB)
3000 ANSI lúmen 
2000:1
Manual 1.1x
1.95-2.15:1 (IN3902LB) - 1.56-1.72:1 (IN3904LB)
4:3 (IN3902LB) - 16:10 (IN3904LB)
4000 horas eco
Comuns: 2 x VGA D-Sub15 In, s-Vídeo, saída
VGA D-Sub15, V. Composto (RCA), 4 x áudio
Entrada, áudio saída, RJ45, RS232, HDMI(HDCP),
Display Link, Lite Port, Wireless Ready Port
33, 28 dB
3.2 kg
3 anos (6 meses lâmpada)
IN3902LB, IN3904LB

Tecnologia: 
Resolução real: 

Luminosidade: 
Contraste: 
Zoom / Foco:
Rácio de projecção:
Relação de aspecto:
Vida lâmpada:  
Ligações:

Nível sonoro:
Peso:
Garantia:
Códigos:

Splitscreen: divisão de ecrã

Lápis interactivo
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Luminosidade económica
• 3000 ANSI lúmen

• Só 1.9 kg de peso

•Completa conectividade 

• Compatível com 3D Ready

D530 / D535
^ D530 / D535

0.55” 1 Chip DMD
SVGA (800 x 600) D530
XGA (1024 x 768) D535
3000 ANSI lúmen 
2300:1
1.9-2.2:1 
3000 horas eco
1 x VGA D-Sub15 entrada, S-Vídeo, Composite, 
2 x Entrada Áudio, RS232, HDMI (HDCP)
1.9 kg
3 anos projector, 1 ano (1000 horas) lâmpada
D530, D535

Tecnologia: 
Resolução real: 

Luminosidade: 
Contraste: 
Rácio de projecção:
Vida lâmpada:  
Ligações:

Peso:
Garantia:
Códigos:

Multiuso económico
•De 2600 até 3200 ANSI lúmen

• Só 2.6 kg de peso

•Completa conectividade 

• Compatível com 3D Ready (D835)

D825ES / D825EX / D835

^ D825ES / D825EX / D835

0.55” 1 Chip DMD
SVGA (800 x 600) D825ES
XGA (1024 x 768) D825EX, D835
3200 ANSI lúmen (D835)
2600 ANSI lúmen (D825ES, D825EX)
2200:1
1.9-2.2:1 
4000 horas eco
1x VGA D-Sub15 entrada, S-Vídeo, Composite,
1x VGA D-Sub15 saída, RS232, Entrada Áudio.
D835: 1x VGA D-Sub15 entrada, 1x USB classe
B, Entrada de áudio, Saída de áudio
2.6 kg
3 anos projector, 1 ano (1000 horas) lâmpada
D825ES, D825EX, D835

Tecnologia: 
Resolução real: 

Luminosidade: 

Contraste: 
Rácio de projecção:
Vida lâmpada:  
Ligações comuns:

Peso:
Garantia:
Códigos:

Elegantes e resolutivos
•Alta luminosidade e cores vivos

•Ampla conectividade 

•ON e OFF rápido

•Correcção keytstone vertical automático

• Lâmpada de vida longa: 4000 horas eco

D935VX / D940VX
^ D935VX / D940VX

0.55” 1 Chip DMD (D935VX)
0.70” 1 Chip DMD (D940VX)
XGA (1024 x 768)
3000 ANSI lúmen (D935VX)
4300 ANSI lúmen (D940VX)
2400:1
1.9-2.2:1 (D935VX)
1.8-2.1:1 (D940VX)
160 W UHB
4000 horas eco (D935VX)
3000 horas eco (D940VX)
2x VGA D-Sub15 entrada, VGA D-Sub15 saída,
S-Vídeo, Composite (RCA), Entrada Áudio,
Saída Áudio, USB classe B, RJ45, RS232, HDMI
(HDCP)
35, 29 dB (D935VX)
37, 34 dB (D940VX)
335 x 102 x 256 mm  (largo x alto x fundo)
3.5 kg
3 anos projector, 1 ano (1000 horas) lâmpada
D935VX, D940VX

Tecnologia: 

Resolução real: 
Luminosidade: 

Contraste: 
Rácio de projecção:

Lâmpada:
Vida lâmpada:  

Ligações:

Nível sonoro:

Dimensões:
Peso:
Garantia:
Códigos:
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Instalação polivalente
•Alta luminosidade e cores vivos

•Ampla conectividade 

• Lente centrada

•Permite realizar Blending

• Lens shift vertical e horizontal

D5000 / D4500

^ D5000 / D4500

0.70” 1 Chip DMD 
XGA (1024 x 768)
4500 ANSI lúmen (D4500)
5000 ANSI lúmen (D5000)
10.000:1 (D4500)
12.000:1 (D5000)
Consultar quadro lentes
3000 horas eco
2x VGA D-Sub15 entrada, VGA D-Sub15 saída,
S-Vídeo, Composite (RCA), Entrada Áudio,
Saída Áudio, USB classe B, RJ45, RS232, HDMI
(HDCP)
3 anos projector, 1 ano (1000 horas) lâmpada
D4500, D5000

Tecnologia: 
Resolução real: 
Luminosidade: 

Contraste: 

Rácio de projecção:
Vida lâmpada:  
Ligações:

Garantia:
Códigos:

LENTES 

D4500 / D5000

Fixa grande angular

Standard

Distância longa

0.8:1

1.58 - 1.98:1

2.0 - 3.0:1

VL903G

VL901G

VL905G

Rácio de
projecção Código

Grandes eventos
•Dupla lâmpada

•Alta luminosidade

•Ampla conectividade 

• Permite mudar a roda de cor

•Ampla gama de lentes para poder trocar

• Lens Shift vertical e horizontal

D6000 / D6500

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos 
a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.

^ D6000 / D6500

0.65” 1 Chip DMD (D6000)
0.70” 1 Chip DMD (D6500)
XGA (1024 x 768) D6500
WXGA (1280 x 800) D6000
6000 ANSI lúmen (D6000)
6500 ANSI lúmen (D6500)
3.000:1 
Consultar quadro lentes
3000 horas eco
2x VGA D-Sub15 entrada, VGA D-Sub15 saída,
S-Vídeo, Composite, BCN x 5, Componentes,
4 x Entrada Áudio, Saída Áudio, USB, RJ45,
RS232, 12v Trigger.

3 anos projector, 1 ano (1000 horas) lâmpada
D6000, D6500

Tecnologia: 

Resolução real: 

Luminosidade: 

Contraste: 
Rácio de projecção:
Vida lâmpada:  
Ligações comuns:

Garantia:
Códigos:

LENTES 

D6000 / D6500

Fixa grande angular

Distância curta

Standard

Distância longa

Distancia ultra longa

0.77:1

1.33 - 1.79:1

1.78 - 2.35:1

2.22 - 4.43:1

4.43 - 8.3:1

GC805G

GB942G

GB940G

GB949G

GB957G

Rácio de 
projecção Código



Curta distância luminosa
• Excelente combinação de curta distância e alta luminosidade

•Conectividade total: inclui HDMI, RS232 e RJ45 

•Alto contraste

•Muito silencioso

• Longa vida de lâmpada

D930TX /D927TW

^ D930TX /D927TW

0.55” 1 Chip DMD (D930TX)
0.65” 1 Chip DMD (D927TW)
XGA (1024 x 768) D930TX
WXGA (1280 x 800) D927TW
3000 ANSI lúmen (D930TX)
2500 ANSI lúmen (D927TW)
2400:1
0.65:1 (D930TX)
0.52:1 (D927TW)
3000 horas eco (D930TX)
4000 horas eco (D927TW)
2x VGA D-Sub15 entrada, 
S-Vídeo, Composite, 2 x Entrada
Áudio, 1 x Saída Áudio, RS232,
RJ45,HDMI (HDCP)
3.6 kg
3 anos projector, 
1 ano (1000 horas) lâmpada
D930TX, D927TW

Tecnologia: 

Resolução real: 

Luminosidade: 

Contraste: 
Rácio de projecção:

Vida lâmpada:  

Ligações:

Peso
Garantia:

Códigos:

20 CHARMEX ‘10

Curta distância económica
•Curta distância de gama de entrada

• Excelente relação qualidade preço

•Ampla conectividade: com HDMI e RS232

•Alto contraste

• Leve e silencioso

D525ST /D520ST

^ D525ST /D520ST

0.55” 1 Chip DMD 
SVGA (800 x 600) D520ST
XGA (1024 x 768) D525ST
2600 ANSI lúmen 
2300:1
0.9:1
3000 horas eco 
1 x VGA D-Sub15 entrada, 
S-Vídeo, Composite,
2 x Entrada Áudio, RS232, HDMI
(HDCP)
1,9 kg
3 anos projector, 
1 ano (1000 horas) lâmpada
D525ST, D520ST

Tecnologia: 
Resolução real: 

Luminosidade: 
Contraste: 
Rácio de projecção:
Vida lâmpada:  
Ligações:

Peso:
Garantia:

Códigos:

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho 
estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.



Home Cinema económico
•Resolução Full HD

•Contraste 4000:1

•Muito silencioso

•Duas entradas HDMI

H1080

^ H1080

0.65” 1 Chip DMD
Full HD 1080p
1800 ANSI lúmen 
4000:1
1.9-2.2:1
4000 horas eco
1 x VGA D-Sub15 entrada, S-Vídeo, Composite,
1 x Entrada Áudio, 2 x Saída  Áudio,RS232,
1 x Componentes, 2 x HDMI (HDCP), 1 x Trigger
3.5 kg
3 anos projector, 1 ano (1000 horas) lâmpada
H1080

Tecnologia: 
Resolução real: 
Luminosidade: 
Contraste: 
Rácio de projecção:
Vida lâmpada:  
Ligações:

Peso:
Garantia:
Códigos:
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Cinema de alto rendimento
•Resolução Full HD

•Contraste de  25.000:1

•Muito silencioso

• Três entradas HDMI

• Lente centralizada e Lens Shift

• Lentes opcionais

H5080/ H5082 /H5085

^ H5080/ H5082 /H5085

0.65” 1 Chip DMD
Full HD 1080p
1600 ANSI lúmen (H5080 & H5082) 
2000 ANSI lúmen (H5085)
25.000:1 (H5080)
30.000:1 (H5082)
35.000:1 (H5085)
Consultar quadro lentes
3000 horas
1 x VGA D-Sub15 entrada, S-Vídeo, Composite,
1 x Entrada Áudio, 2 x Saída  Áudio,RS232,
2 x Componentes, 3 x HDMI (HDCP), 1 x Trigger
3 anos projector, 1 ano (1000 horas) lâmpada
H5080, H5082, H5085 

Tecnologia: 
Resolução real: 
Luminosidade: 

Contraste: 

Rácio de projecção:
Vida lâmpada:  
Ligações:

Garantia:
Códigos:

LENTES 

H5080 / H5082 / H5085

Fixa grande angular

Standard

Distância longa

0.77:1

1.54 - 1.93:1

1.93 - 2.89:1

VL903G

VL901G

VL905G

Rácio de
projecção Código

Profissional tecnologia LED
• Primeiro projector profissional LED do mercado

•Resolução Full HD

•Contraste de 100.000:1

•Muito silencioso

• 20.000 horas de vida do LED

• Lente centrada e Lens Shift

• Certificação ISF ccc.

H9080FD ^ H9080FD

0.95” 1 Chip DMD
Full HD 1080p
800 ANSI lumen 
100.000:1 
20.000 horas
1 x VGA D-Sub15 entrada, 3 x BCN, S-Vídeo,
Composite, Componentes, 2 x HDMI (HDCP),
1 x Entrada Áudio, 2 x saída Áudio, 12v Trigger
16 kg
3 anos projector, 1 ano (1000 horas) lâmpada
H9080FD 

Tecnologia: 
Resolução real: 
Luminosidade: 
Contraste: 
Vida lâmpada:  
Ligações:

Peso:
Garantia:
Códigos:



D825ES

2600

2.6

SVGA (800x600)

SXGA

DLP

2200:1

1.1x

manual

4000 eco

1.93-2.16

1.5m - 10m

30" - 300"

30 / 32

280 x 96 x 205

1

180 W UHB

-

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 15º

•
-

-

•
-

1

1

-

1

1

1

-

-

-

no  / •
-

•
-

BrilliantColor ™

3 anos

12 meses

18

-

D825ES

Modelo

ANSI lúmen

Peso (kg)

Resolução nativa

Máxima resolução

Tecnologia

Rácio de contraste(:1)

Zoom

Foco

Vida de lâmpada (h) aprox.

Rácio projecção (:1)

Distância de projecção (m)

Diagonal imagem (polegadas)

Nível sonoro (dB) eco/normal

Dimensões (mm)

Áudio (W)

Lâmpada

Filtro ar híbrido

Funções

Apagado rápido

Tipo lente

Projecção tecto

Wireless / LAN

Apresentação sem PC

Lens shift óptico

Correcção keystone digital

Zoom digital

Modo quadro

HD Ready

PIN segurança

Controlo rato em controlo remoto

Ligações

Entrada PC (D-Sub 15)

Entrada áudio PC

Entrada digital

Saída vídeo PC (D-Sub 15)

Entrada vídeo composto / áudio

Entrada S-Vídeo (DIN 4 pin)

Vídeo componentes

Entrada vídeo 5xBNC

Saída áudio

USB / RS232

RJ-45 (LAN)

Acessórios

Bolsa transporte

Lentes permutáveis

Outros

Especiais / Vários

Garantia (anos)

Garantia lâmpada (meses)

Página catálogo

Código lâmpada

Código

22 CHARMEX ‘10

CP-X4

2000

1.7

XGA (1024 x 768)

SXGA+

LCD

500:1

1.2x

manual

3000 eco

n.d.

n.d.

30"-300"

n.d.

275 x 59 x 204

1

n.d.

-

•
manual

•
• / •
•
-

vertical auto. +/- 30º

•
•
-

•
•

1

1

-

-

1 / -

1

via D-Sub15 1

-

1

rato / -

-

•
-

Wi-Fi, Apresentação

sem PC

3 anos

6 meses

10

DT00781

DCPX4W

CP-X5

2500

1.7

XGA (1024 x 768)

SXGA+

LCD

500:1

1.2x

manual

3000 eco

1.3-1.5

0.8-9.3

30"-300"

33 / 39

275 x 59 x 204

1

190 W UHB

-

•
manual

•
não  / não 

•
-

vertical auto. +/- 30º

•
•
-

-

•

2

1

-

-

1 / -

1

via D-Sub15 1

-

1

rato / -

-

•
-

Apresentação sem

PC, via USB,

mudança lâmpada

no tecto, My Screen,

My Memory

3 anos

6 meses

10

DT00821

DCPX5

IN1501

2700

2.0

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

1800:1

1.2x

manual

4000 eco

0.89-1.07

0.7-3.9

-

-

235 x 84 x 222

1

225 W UHB

-

•
manual

•
opcional / não

-

-

vertical auto.

•
-

-

•
n.d.

1

1

HDMI (HDCP)

-

1 / -

-

via entrada PC

-

-

no  / no

-

•
-

BrilliantColor ™

HDMI, LitePort

3 anos

12 meses

16

-

IN1501

CP-X3

2000

1.7

WXGA (1280 x 800)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.8

n.d

30"-300"

34

275 x 59 x 204

1

190 W UHB

-

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 30º

•
•
•
•
•

1

1

HDMI (HDCP)

-

1 / -

1

via D-Sub15 1

-

1

rato / -

-

•
-

Mudança lâmpada

no tecto, bloqueio

teclado, My Screen

3 anos

6 meses

10

DT00821

DCPX3

Ultra portátil

Hasta 2 kg.

CP-RX78

2200

3.2

XGA (1024 x 768)

SXGA+

LCD

400:1

1.2x

manual

6000 eco

1.4-1.7

0.8-8.8

30 - 300

29 / 36

317 x 98 x 288

-

190 W UHB

•

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical

•
•
-

•
-

1

-

-

-

1 / -

-

-

-

-

-

-

-

-

Câmbio lâmpada

em tecto, My

Screen, bloqueio

teclado

3 anos

6 meses

10

DT01022

DCPRX78

Portátil

2 - 4 kg.

SVGA XGA XGA

Características técnicas de Projectores

D825EX

2600

2.6

XGA (1024 x 768)

SXGA

DLP

2200:1

1.1x

manual

4000 eco

1.93-2.16

1.5m - 10m

30" - 300"

30 / 32

280 x 96 x 205

1

180 W UHB

-

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 15º

•
-

-

•
-

1

1

-

1

1

1

-

-

-

no  / •
-

•
-

BrilliantColor ™

3 anos

12 meses

18

-

D825EX

CP-X1

2000

1.7

XGA (1024 x 768)

SXGA+

LCD

500:1

1.2x

manual

3000 eco

1.3-1.5

n.d

30"-300"

29 / 35

275 x 59 x 204

1

160 W UHB

-

•
manual

•
não  / não 

•
-

vertical auto. +/- 30º

•
•
-

•
•

2

1

-

-

1 / -

1

via D-Sub15 1

-

1

rato / -

-

•
-

Mudança lâmpada

no tecto, bloqueio

teclado, MyScreen,

My memory, My

Button

3 anos

6 meses

10

DT00781

DCPX1

WXGA
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CP-X2510

2600

3.6

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

0.9-11

30"-300"

29 / 36

317 x 98 x 288

16

210 W UHB

•

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 30º

•
•
-

•
•

2

2

-

1

1 / •
1

•
-

1

rato / •
-

-

-

Super filtro híbrido

(6000 hs vida),

mudança lâmpada no

tecto, bloqueio teclado,

My Screen, My Memory

3 anos

6 meses

11

DT01021

DCP2510

IN2114

2700

3.2

XGA (1024 x 768)

WUXGA

DLP

2100:1

1.2x

manual

4000 eco

1.62-1.95

1.95-11

24"-243"

28 / 32

315 x 117 x 241

5 + 5

200 W UHB

-

•
manual

•
opcional / •

LitePort

-

vertical auto. +/- 30º

•
-

-

n.d.

•

2

2

-

1

1 / •
1

-

-

1

• / •
•

•
-

BrilliantColor ™, 

Wireless ready 

LitePort

3 anos

12 meses

16

-

IN2114

CP-X308

2600

4

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.8

0.9-11

30"-300"

29 / 35

340 x 117 x 270

7

220 W UHB

•
manual

•
• / •
•
-

vertical auto. +/- 30º

•
•
-

•
•

2

2

-

1

1 / •
1

•
-

1

rato / •
•

-

-

Wi-Fi 802.11 b/g (inclui
cartão wifi), apresen-

tação sem PC via USB /
SD, Ecrã multi-imagem
(até 4 PC´s), mudança
lâmpada no tecto, blo-

queio teclado, My
Screen, My Memory

3 anos

6 meses

12

DT00841

DCP308

CP-X3010

3000

3.6

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.7

0.9-10.8

30"-300"

29 / 36

317 x 98 x 288

16

210 W UHB

•

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 30º

•
•
-

•
•

2

2

-

1

1 / •
1

•
-

1

rato / •
-

-

-

Super filtro híbrido

(6000 horas vida),

mudança lâmpada

no tecto, bloqueio

teclado, My Screen,

My Memory

3 anos

6 meses

11

DT01021

DCP3010

D930TX

3000

3.6

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

2400:1

Fijo

manual

3000 eco

0.65:1

0.5m - 5m

35" - 350"

28 / 32

335 x 102 x 256

3

280 W UHB

-

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 15º

•
-

-

•
•

2

1

HDMI

1

1 / 1

1

-

-

1

• / •
•

•
-

BrilliantColor ™

Distância curta

3 anos

12 meses

20

-

D930TX

D935VX

3000

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

2400:1

1.15x

manual

4000 eco

1.90-2.20

1.5m - 10m

23" - 300"

28 / 32

333 x 102 x 256

3

230 W UHB

-

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 15º

•
-

-

•
•

2

1

HDMI (HDCP)

1

1 / 1

1

-

-

1

rato  / •
1

•
-

BrilliantColor ™

3 anos

12 meses

18

-

D935VX

D835

3200

2.6

XGA (1024 x 768)

SXGA+

DLP

2200:1

1.1x

manual

4000 eco

1.93-2.16

1.5m - 10m

30" - 300"

30 / 32

280 x 96 x 205

1

230 W UHP

-

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 15º

•
-

-

•
•

2

2

-

1

1

1

via entrada PC

-

1

rato  / •
-

•
-

BrilliantColor ™

3D Ready

3 anos

12 meses

18

-

D835

CP-X450

3500

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

600:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.7

0.9-10.8

30"-300"

29 / 35

340 x 100 x 270

7

230 W UHB

-

-

manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 30º

•
•
-

•
•

2

2

-

1

1 / •
1

•
-

1

rato / •
-

•
-

Mudança lâmpada

no tecto, bloqueio

teclado, barra de

segurança, My

Screen, My Memory

3 anos

6 meses

12

DT00911

DCP450

IN3114

3500

n.d.

XGA (1024 x 768)

WUXGA

DLP

2100:1

1.2x

manual

4000 eco

1.62-1.95

1.95-11

24"-243"

n.d.

315 x 117 x 241

5 + 5

200 W UHB

-

•
manual

•
opcional / •

LitePort

-

vertical auto. +/- 30º

•
-

-

n.d.

n.d.

2

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

-

-

1

- / •
•

•
-

BrilliantColor ™,

Wireless ready 

LitePort

3 anos

12 meses

16

-

IN3114

CP-X467

3500

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

600:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.7

0.9-10.8

30"-300"

29 / 35

340 x 117 x 270

7

220 W UHB

-

-

manual

•
opcional / •

-

-

vertical auto. +/- 30º

•
•
-

•
•

2

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
-

1

rato / •
•

•
-

HDMI, apresentação

sem PC via USB/SD,

Wi-Fi opcional,

mudança lâmpada no

tecto, bloqueio teclado,

barra de segurança, My

Screen, My Memory

3 anos

6 meses

12

DT00911

DCP467

• = Sim    - = No   n.d. = informação não disponível



D940VX

4300

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

2400:1

1.2x

manual

3000 eco

1.80-2.10

1.5m - 10m

23" - 300"

30 / 32

333 x 102 x 256

3

280 W UHB

-

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 15º

•
-

-

•
•

2

1

HDMI (HDCP)

1

1 / 1

1

-

-

1

rato  / •
1

•
-

BrilliantColor ™

3 anos

12 meses

18

-

D940VX

Modelo

ANSI lúmen

Peso (kg)

Resolução nativa

Máxima resolução

Tecnologia

Rácio de contraste(:1)

Zoom

Foco

Vida de lâmpada (h) aprox.

Rácio projecção (:1)

Distância de projecção (m)

Diagonal imagem (polegadas)

Nível sonoro (dB) eco/normal

Dimensões (mm)

Áudio (W)

Lâmpada

Filtro ar híbrido

Funções

Apagado rápido

Tipo lente

Projecção tecto

Wireless / LAN

Apresentação sem PC

Lens shift óptico

Correcção keystone digital

Zoom digital

Modo quadro

HD Ready

PIN segurança

Controlo rato em controlo remoto

Ligações

Entrada PC (D-Sub 15)

Entrada áudio PC

Entrada digital

Saída vídeo PC (D-Sub 15)

Entrada vídeo composto / áudio

Entrada S-Vídeo (DIN 4 pin)

Vídeo componentes

Entrada vídeo 5xBNC

Saída áudio

USB / RS232

RJ-45 (LAN)

Acessórios

Bolsa transporte

Lentes permutáveis

Outros

Especiais / Vários

Garantia (anos)

Garantia lâmpada (meses)

Página catálogo

Código lâmpada

Código
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IN3116

3500

n.d.

WXGA (1280 x 800)

WUXGA

DLP

2100:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

1.95-11

26"-262"

n.d.

315 x 117 x 241

5 + 5

200 W UHB

-

•
manual

•
opcional / •

LitePort

-

vertical auto. +/- 30º

•
-

-

n.d.

n.d.

2

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

-

-

1

- / •
•

•
-

BrilliantColor ™,

Wireless ready 

LitePort

3 anos

12 meses

16

-

IN3116

CP-WX410

3000

3.5

WXGA (1280 x 800)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.7

0.9-10.8

30"-300"

29 / 35

340 x 100 x 270

7

220 W UHB

•

-

manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 30º

•
•
-

•
•

2

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
-

1

rato / •
•

consultar

-

HDMI, filtro híbrido

(4000 horas vida),

mudança lâmpada

no tecto, bloqueio

teclado, My Screen,

My Memory

3 anos

6 meses

12

DT00911

DCP410

CP-A100

2500

5.9

XGA (1024 x 768)

SXGA

LCD

400:1

digital

electrónico

3000 eco

n.d

n.d

60"-100"

29 / 35

397 x 129 x 356

1

220 W UHB

-

•
fija

•
não / •

-

-

vertical auto. +/- 5º

•
•
-

•
•

2

2

-

1

1 / •
1

•
-

1

rato / •
•

-

-

Projecção ultra

curta

3 anos

6 meses

15

DT00891

DCPA100

CP-X4020

4000

4.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

0.9-10.8

30"-300"

29 / 35

400 x 98 x 318

16

260 W UHB

•

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/-

30º

•
•
-

•
-

2

3

-

1

1 / •
1

•
-

1

não / •
-

-

-

Filtro híbrido (4000

horas vida),

mudança lâmpada

no tecto, bloqueio

teclado, My Screen,

My Memory

3 anos

6 meses

11

DT01051 - DCP4020

Portátil

2 - 4 kg.

CP-X615

4000

7.1

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

1000:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.8

0.9-10.8

30"-300"

29 / 35

418 x 139 x 319

4 x 4 SRS

275 UHB

-

•
manual

•
não / •

-

•
vert. / horiz.

•
•
-

•
•

2

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
-

1

rato / •
•

-

•

Filtro híbrido,

suporte para soft-

ware de rede, con-

trolo remoto com

ponteiro laser e

ligação minijack

3 anos

6 meses

13

DT00871

DCP615

Fixo

4 - 7 kg.

XGA WXGA XGA

Características técnicas de Projectores

D927TW

2700

3.6

WXGA (1280 x 800)

UXGA

DLP

2400:1

Fijo

manual

4000 eco

0.52:1

0.5m - 5m

38" - 380"

28 / 32

335 x 102 x 256

3

230W UHP

-

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 15º

•
-

-

•
•

2

1

HDMI

1

1 / 1

1

-

-

1

• / •
•

•
-

BrilliantColor ™

Distância curta

3 anos

12 meses

20

-

D927TW

IN2116

2700

3.2

WXGA (1280 x 800)

WUXGA

DLP

2100:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

1.95-11

26"-262"

28 / 32

315 x 117 x 241

5 + 5

200 W UHB

-

•
manual

•
opcional / •

LitePort

-

vertical auto. +/- 30º

•
-

-

n.d.

•

2

2

-

1

1 / •
1

-

-

1

• / •
•

•
-

BrilliantColor ™,

Wireless ready 

LitePort

3 anos

12 meses

16

-

IN2116
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CP-X608

4000

7.1

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

1000:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.8

0.9-10.8

30"-300"

33 / 39

418 x 139 x 319

4 x 4 SRS

-

•
manual

•
• / •
•
•

vert. / horiz.

•
•
-

•
•

2

2

M1-D

1

1 / •
1

•
-

1

via M1-D/•
•

-

•

WiFi 802.11 b./g. (inclui
cartão wifi), Apresentação
sem PC via USB / SD, Ecrã
multi-imagem (até 4 PC's).
Suporte para software de
rede, controlo remoto com
apontador laser e ligação

minijack

3 anos

6 meses

13

DT00771

DCP608

IN5302

4000

7.6

XGA (1024 x 768)

WUXGA

DLP

2300:1

1.2x

manual

2500 eco

1.62-2.64

1.5-5

n.d.

29 / 30

362 x 178 x 540

5 x 2

330 W UHB

-

-

manual

•
opcional / •

•
•

vert. / horiz.

•
-

-

-

•

2

2

2 x HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
•
1

rato / •
•

-

-

Lente centralizada,

24/7 Função

Splitscreen duas

imagens no ecrã

3 anos

12 meses

17

SP-LAMP-053

IN5302 

D4500

4500

7.0

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

10000:1

1.25x

manual

3000 eco

1.58-1.98:1

1.5m - 10m

37" - 350"

36

431 x 344 x 161

2 x 5W

330 W UHP

-

•
manual

•
não  / não 

-

•
vertical auto. +/- 30º

•
-

-

•
•

2

2

HDMI, DVI-D

1

1 / 2

1

•
•
1

• /•
•

não

•

BrilliantColor ™

Trigger 12V, lente

centralizada, Edge

Blending

3 anos

12 meses

19

-

D4500

CP-X809

5000

7.1

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

1000:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.8

0.9-10.8

30"-300"

33 / 39

418 x 139 x 319

4 x 4 SRS

•

•
manual

•
opcional / •

•
•

vert. / horiz.

•
•
-

•
•

1

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
•
1

rato / •
•

-

•

HDMI

Suporte para 

software de rede

3 anos

6 meses

13

-

DCP809

D5000

5000

7.0

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

12000:1

1.25x

manual

3000 eco

1.58-1.98:1

1.5m - 10m

37" - 350"

36

431 x 344 x 161

2 x 5W

330 W UHP

-

•
manual

•
não  / não 

-

•
vertical auto. +/- 30º

•
-

-

•
•

2

2

HDMI, DVI-D

1

1 / 2

1

•
•
1

• / •
•

não

•

BrilliantColor ™

Trigger 12V, lente

centrada, Edge

Blending

3 anos

12 meses

19

-

D5000

CP-X625

4000

7.1

WXGA (1280 x 800)

UXGA

LCD

1000:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.8

0.9-13.5

30"-300"

29 / 35

418 x 139 x 319

4

275 W UHB

•

•
manual

•
não / •

•
vert. / horiz.

•
•
-

•
•

1

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
•
1

rato / •
•

-

•

HDMI, filtro híbrido

(4000 horas vida),

suporte para softwa-

re de rede

3 anos

6 meses

13

DT00873

DCP625

IN5304

4000

7.6

WXGA (1280 x 800)

WUXGA

DLP

2300:1

1.2x

manual

2500 eco

1.57-2.39

1.5-5

n.d.

29 / 30

362 x 178 x 540

5 x 2

330 W UHB

-

-

manual

•
opcional / •

•
•

vert. / horiz.

•
-

-

-

•

2

2

2 x HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
•
1

rato / •
•

-

-

Lente centralizada,

24/7 Função

Splitscreen duas

imagens no ecrã

3 anos

12 meses

17

SP-LAMP-053

IN5304

CP-SX635

4000

7.1

SXGA+ (1400 x 1050)

UXGA

LCD

1000:1

1.2x

manual

3000 eco

1.5-1.8

0.9-13.5

30"-300"

29 / 35

418 x 139 x 319

4 x 2

275 W UHB

•

•
manual

•
não / •

-

•
vert. / horiz.

•
•
-

•
•

1

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
•
1

rato / •
•

-

•

HDMI, 

filtro híbrido,

Suporte para soft-

ware de rede

3 anos

6 meses

13

DT00873

DCPSX635

ED-X40 /X42

2200

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

0.9-10.8

30"- 300"

29 / 36

317 x 98 x 288

1

210 W UHB

•

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto. +/- 30º

•
•
-

•
-

2

3

-

1

1 / •
1

•
-

1

rato / •
-

-

-

Filtro híbrido (5000

horas vida), Funções

segurança anti-roubo,

My Screen, mudança

lâmpada no tecto, blo-

queio teclado, My

Screen, My Memory

3 anos

3 anos

12

DT01021

EDX40 / EDX42

ED-X24

2200

3.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

400:1

1.2x

manual

6000 eco

1.4-1.7

0.9-10.9

30"-300"

29 / 35

317 x 98 x 288

1

190 UHB

•

•
manual

•
não  / não 

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

1

1

-

1

1 / •
1

-

-

1

não /  -

-

-

-

Funções de segu-

rança anti-roubo,

My Screen

3 anos

3 anos

12

DT01022

EDX24

• = Sim    - = No   n.d. = informação não disponível

WXGA SXGA+

Educação 

Até 3.5 kg.

XGA



Soluções Flat Panel
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Soluções globais
Com as Soluções Flat Panel dos nossos Partners Samsung e Panasonic, cobrimos todas as necessidades de qualquer instalação de 
monitores profissionais.
Dispomos de uma grande variedade de soluções completas para salas de controlo e monitorização, publicidade digital, propaganda
dinâmica, hotelaria e lazer entre muitas outras soluções de integração e instalação de monitores profissionais...

Soluções VideoWall
O VideoWall, ou a adaptação de vários ecrãs para mostrar uma ou várias imagens em grande tamanho, permitem mostrar conteúdos
com maior impacto visual. Os VideoWall são ideais para propaganda em shoppings, centros médicos, hotéis, restaurantes, etc.

Propaganda e cartazes em shoppings

Instalações em centros médicos Propaganda e cartazes em shoppings
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Soluções salas de controlo e monitorização
Visualização de conteúdos em grande formato, agrupamento e divisão da informação por ecrãs com diferentes conteúdos, gestão de
conteúdos através de software especializado, etc.

Soluções Publicidade Digital
Gestão instantânea de informação, possibilidade de ligação de vários monitores administrando diversos conteúdos através de uma
mesma fonte. Ideal para propaganda e sinalização dinâmica.

Publicidade digital Aeroportos Propaganda shoppings e pontos de venda

Propaganda shoppings e pontos de venda
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Série MX

Monitores profissionais
• Idóneos para salas de reuniões e conferência

•Alta qualidade de imagem 
(contraste 3.000:1 e 500cd/m2 de brilho)

•HD Ready

•Possibilidade de conectar um Set Back Box (SBB) 
de suporte de Network e TDT

•Opção VideoWall

•Variada conectividade

•Disponíveis em tamanhos 32”, 40” e 46”

Série DX

Digital Signage
• Idóneos para soluções de Digital Signage

•Pensados para uso extenso, 
monitores 20/7 e 60.000 horas de garantia

•HD Ready e FULL HD (dependendo tamanho)

•Opção VideoWall

•Variada conectividade

•Disponíveis em tamanhos 40”, 46”, 52”, 70”, 82”

•Opção instalação vertical

•Opção de computador integrado
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Série UX  

Monitores moldura fina
• Para o mercado de videowall: centros comerciais, 
salas de controlo, aeroportos ...

•Moldura fina: 11 mm

•Possibilidade de instalar com Matriz ID, uma
simples instalação para VideoWall ou chão

•Disponível em tamanhos 40” e 46”

• Possibilidade de PC integrado para poder tramitar 
conteúdos via um provedor

Video wall

Série UT 

Videowall ultrafino
•Moldura ultra fina (7,3mm entre ecrã e ecrã)

• Com opção de incorporar software “UD” para 
controlar videowall de até 250 monitores seja via 
WAN ou LAN

•Opção de computador integrado

•Variada conectividade



Série CX 

Profissional com TDT
• Sintonizador TDT incorporado

•Disponível em tamanhos 40” e 46”

• Possibilidade de PC integrado para poder administrar 
conteúdos via um provedor

30 CHARMEX ‘10

Série DR 

Monitores para exterior 
•Monitor com 1.500 velas: ideal para qualquer 
instalação em exterior

•Opção “open frame” para instalações personalizadas

•Opção DR-S com moldura: vitrinas, museus, etc.

•Opção Totem, resistente à água, pó, humidade e 
altas temperaturas

Série TS 

Soluções tácteis
• Idóneos para o mercado da informação interactiva (ponto de
informação)

• Informação administrada via rede LAN ou WAN

•Computador integrado

•Disponível em tamanhos 32”, 40”, 46”, 70”, 82”

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho 
estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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Totens de informação

Cartelería digital
•Adequados para mostrar informação dinâmica em lugares
públicos

• Cores totalmente personalizáveis: identidade corporativa

•Disponível com qualquer tamanho de monitor

• Instalação em horizontal ou vertical

• Possibilidade de desenhos à medida

• Fabricados em materiais de resistência e durabilidade

• Fácil acesso aos monitores para tarefas de manutenção

Aplicações

•Centros comerciais

• Pontos de informação em espaços 
públicos

• Propaganda em pontos de venda

•Aeroportos

• Estações rodoviárias e ferroviárias

•Museus

•Hotéis

• Entidades bancárias

• Sedes corporativas

• Escola de negócios

• Centros desportivos

Personalização Ponto de venda em Farmácias

Personalização à medida

Instalação horizontal
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Gama profissional Série 12
•Ampla gama de soluções plasma profissional

• Excepcional qualidade de imagem, versatilidade e flexibilidade

•Disponíveis em 42”, 50”, 58”, 65” e 85”

•Opção de resolução FULL HD (de série em 65” e 85”)

•Ampla gama de cartões e acessórios de conexão opcionais

• Possibilidade de videowall até 5x5

•Não inclui pedestal nem colunas

Ampliável com slots adicionais
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Gigante de 103” 
•O maior plasma profissional do mercado

• Excepcional qualidade de imagem, versatilidade e flexibilidade

• Indicados para eventos, salas de controlo, apresentações ou
comunicação digital

• Resolução Full HD 1920 x 1080

•Ampla gama de cartões e acessórios de ligação opcionais

• Possibilidade de videowall até 4 x 4

•Não inclui pedestal nem colunas

Os gigantes 
da série 

TH-85PF12

Gigante de 85”   
•Novo monitor de 85” da série 12

• Introduz a nova tecnologia para mais luminosidade

•Muito fino: só 99mm de grossura

• Indicados para eventos, salas de controlo, apresentações ou
comunicação digital

•Opcional sistema de elevação, painel táctil, combinação de
placas de entrada

^ 103”

Plasma
103" (260 cm. V)
16:9
1920 x 1080 
5000:1
3 anos
TH-103PF10EK

Tecnologia:
Tamanho de ecrã:
Relação de aspecto:
Resolução:
Contraste:
Garantia:
Código:

^ 85”

Plasma
85" (216 cm V)
1920 x 1080
40000:1
2.015 x 1.195 x 99 mm.
130 kg. aprox
Consultar

Tecnologia:
Tamanho de ecrã:
Resolução:
Contraste:
Dimensões:
Peso:
Código:

TH-103PF10
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Características técnicas de Flat Display

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Tecnologia

Tamanho ecrã

Resolução 

Alta definição

Formato

Contraste

Luminosidade (cd/m2)

Dimensões (sem base)

Dimensões (com base)

Peso aprox. (com base) (kg)

Peso aprox. (sem base) (kg)

Consumo energia (W)

Ligações de entrada

VGA (15-pin D-sub)

RS-232

Vídeo composto

Componentes

S-vídeo

DVI

HDMI

USB

Placas de série

Outros

Garantia

Referência

460DRn

LCD

46"

1366x768

HD READY

16:9

3500:1

1500

651x1048x117

-

-

27

370

Sim

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

Open frame (sem

caixa), sem

suporte, 

computador

incorporado, 

consultar

3 anos

LH46DRTPBE/EN

400TSn-2

LCD

40"

1360x768

HD READY

16:9

3000:1

400

974x585x129

974x646x311

32

29

290

Sim

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

Sim

-

Monitor táctil,

Colunas 

incluídas, suporte

opcional, compu-

tador incorporado

(consultar)

3 anos

LH40TCUMBC-EN

400CX

LCD

40"

1366x768

HD READY

16:9

3000:1

450

971x582x120

971x642x311

23

20

220

Sim

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

-

-

Sintonizador TDT

e Colunas incor-

porados, suporte

opcional

3 anos

LH40MGPLGD/EN

460UT

LCD

46"

1366x768

HD READY

16:9

3000:1

700

1026x580x130

1026x644x311

31

28

260

Sim

Sim

Sim

Sim

-

Sim

Sim

-

-

Sem colunas, supor-

te opcional, ancora-

gens para Samsung

ID, Videowall 7.3mm

entre monitor e

monitor

3 anos

LH46MVPLBB/EN

460UX-2

LCD

46"

1366x768

HD READY

16:9

2000:1

700

1049x603x118

1049x662x311

31

28

270

Sim

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

-

-

Colunas opcio-

nais, suporte

opcional, moldura

ultra fina 11mm,

ancoragens para

Samsung ID

3 anos

LH46MRPLBF/EN

460DX-2

LCD

46"

1366x768

HD READY

16:9

2000:1

700

1068x624x130

1068x681x311

33

30

270

Sim

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

-

-

Colunas opcio-

nais, suporte

incluído, opção

(n) com computa-

dor integrado

(consultar)

3 anos

LH46BVPLBF/EN

320MX-2

LCD

32"

1366x768

HD READY 

16:9

4000:1

450

780x482x108.8

780x590x256

18

15

130

Sim

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

-

-

Colunas incorpo-

radas, suporte

opcional, opção

(n) com computa-

dor integrado

(consultar)

3 anos

LH32MGQLBC-EN
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TOTEM All-in-One

LCD

46"

1366x768

HD READY

16:9

3500:1

1500

740x1981x436

-

50

-

-

Sim

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

TOTEM All-in-One,

colunas e 

computador

incorporados

3 anos

LH46OUTQGW/EN

PLASMA

42"

1024x768

HD READY

16:9

15000:1

1400

1020x620x89

-

-

25

275

Sim

Sim

Sim

-

Sim

-

-

-

TY-FB9BD (1 slot)

2 slots para 

placas opcionais

3 anos

TH-42PH11EK

PLASMA

42"

1920x1080

FULL HD

16:9

30000:1

1200

1020x620x89

-

-

29

410

Sim

Sim

-

Sim

-

Sim

-

-

TY-FB11DD,    TY-

42TM6A   (2 slots)

1 slot para placas

opcionais

3 anos

TH-42PF12EK

PLASMA

50"

1920x1080

FULL HD

16:9

30000:1

-

1210 x 724 x 95

-

-

36

485

Sim

Sim

-

-

-

Sim

-

-

consultar

1 slot para placas

opcionais

3 anos

TH-50PF11EK

PLASMA

58"

1920X1080

FULL HD

16:9

40000:1

-

1399 x 843 x 99

-

-

48

540

Sim

Sim

-

Sim

-

Sim

-

-

consultar

1 slot para placas

opcionais

3 anos

TH-58PF12EK

PLASMA

65"

1920X1080

FULL HD

16:9

40000:1

-

1554 x 925 x 99

-

-

59

700

Sim

Sim

-

Sim

-

Sim

-

-

consultar

1 slot para placas

opcionais

3 anos

TH-65PF12EK

PLASMA

85"

1920X1080

FULL HD

16:9

40000:1

-

2012 x 1195 x 99

-

-

130

-

Sim

Sim

-

Sim

-

Sim

-

-

TY-FB11DD,    

TY-42TM6A

(2 slots)

1 slot para 

placas opcionais

3 anos

TH-85PF12EK

PLASMA

103"

1920x1080

FULL HD

16:9

5000:1

1000

2414x1421x129

-

-

220

1500

Sim

Sim

-

Sim

-

Sim

-

-

TY-FB11DD,    

TY-42TM6A   

(2 slots)

1 slot para placas

opcionais

3 anos

TH-103PF10EK

TH-42PH11EK TH-42PF12EK TH-50PF11EK TH-58PF12EK TH-65PF12EK TH-85PF12EK TH-103PF10EK
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Instalação fixa e aluguer
• Solução de visualização para aplicações de grande tamanho
em interior ou exterior

• Capaz de oferecer uma grande qualidade de imagem inclusive
sob a luz directa do sol

• Solução de gama alta para aplicações com um 
elevado nível de exigência

• Baixo consumo: valor seguro para aplicações 
com requerimento de máxima qualidade com 
um nível de custo controlado

• Sistema modular de tamanho único: máxima 
compatibilidade para painéis e suportes

• Inovador design do seu chassi: fácil uso dos 
módulos, múltiplas possibilidades de montagem 
e fixação

• Fácil acesso para manutenção em qualquer 
modalidade de instalação

Solução personalizada 
em cada projecto

•Assessoramos e ajudamos em cada passo 
da instalação para oferecer a melhor solução 
de LED a seus clientes

•Máxima qualidade para conseguir um 
resultado competitivo e espectacular

Avançado tecnicamente

•Display de grande qualidade com LED SMD ou RGB

•Grande qualidade de imagem e colorimetria estável

• Longa vida do LED

•Módulos de 50cm x 50cm para todas as resoluções

• Pixel Pitch Real (sem píxeis virtuais)

• Chassi avançado de baixo peso

•Grande facilidade de uso e montagem

• IP65 em parte frontal e traseira para os painéis exteriores

• Fácil manutenção frontal e traseira para todos os módulos

• Baixo consumo: não é precisa refrigeração na maioria 
das aplicações

Painel de LED

LED Display

Painel exteriorPainel interior



Aplicações
• Broadcast

• Estádios desportivos

•Ginásios

• Centros comerciais

• Imagem corporativo em exterior

•Grandes eventos

Ambiente e aplicação
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Ambiente

Pixel pitch real

(separação entre píxeis)

Aplicações

Classe de LED

Brilho

Opções

Indoor

6,25, 8,33 e 10,3mm

(4mm próxima solução)

Broadcast, ginásios, monitores em

interior para qualquer aplicação

SMD 3 em 1

2.000 nits

Modelos para instalação

fixa e aluguer

Semi-outdoor

6,25, 8,33 e 10,3mm

Mais luminoso que os modelos indo-

or, para aquelas aplicações que

requeiram um alto brilho

SMD 3 em 1

3.000 nits

Modelos para instalação

fixa e aluguer

Outdoor

15,6, 20,6 e 25,5mm

Imagem em exteriores, estádios,

shoppings e grandes eventos. 

O painel mais brilhante com a maior

qualidade

Through Hole RGB

6.000 nits

Modelos para instalação

fixa e aluguer 
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Sistemas de controlo

ISMASTER S

• Sistema de controlo integrado com capacidade de controlo 
de infravermelhos, relés, RS 232, escala de voltagem

•Capacidade de ampliação praticamente ilimitada

• Interface iSGPIO: multiplicação dos portos de controlo

•Compatível com qualquer outro conjunto de módulos

Controlo profissional
• Sistema de controlo AV polivalente

• Permite tanto controlo de sala quanto gestão de imagem

•Versátil e flexível: grande capacidade de administração e 
potência de uso

• Ideal para uso em diferentes classes de instalações e aplicações

Administração de imagem:
•Deformação de imagem

•Projecções em múltiplos monitores

• Controlo de áudio e iluminação espectacular

•Gestão de motores

• Ligação e diálogo com bases de dados

Controlo de sala:
•Auditórios

• Salas de juntas

•Museus

• Eventos

•Discotecas e instalações de ócio

Controlo sala, projecção múltiplos monitores, deformação de 
imagem Ramón Caus Arquitectura Visual - Factory

ISMASTER XL

• Servidor: é o coração do sistema de gestão de museus de inSynergie

• Configuração à medida: pode administrar um sistema que empregue
quase qualquer dos protocolos de controlo conhecidos, incluindo DMX,
EIB e MIDI

ECRÃS TÁCTEIS

• Interface de controlo mais usual do sistema

•Grande número de opções e possibilidades

• Permite a criação de botões à medida com imagem, comandos internos
e inclusive animações e vídeo

•Compatíveis com ambientes de interacção baseados em Flash ou
Silverlight
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Soluções 
em museus

Controlo sala, projecção em múltiplos monitores
Ramón Caus Arquitectura Visual - Factory

Gestão global de sala

Salas de controlo

Gestão de sala, projecção em múltiplos monitores

Controlo de sala e informação AV Gestão de sala e videowall

Salas de juntas

Controlo global em salas de juntas em console
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Soluções interactivas 
Os quadros interactivos são o instrumento ideal para transformar a sala de aulas de toda a vida na sala de aulas mais avançada. Do
mesmo modo que os computadores e projectores mudaram a maneira de explicar as lições, o quadro interactivo substituirá o quadro
tradicional para oferecer mais dinamismo, colaboração e facilidade de aprendizagem na sala de aulas.

Embora qualquer classe de projector é válido para ser usado com o quadro, o ideal para obter um resultado óptimo é usar um pro-
jector de distância ultra curta, já que assim não há sombras no monitor e evitamos o incómodo feixe de luz dos projectores conven-
cionais.

Além disso, o uso do quadro interactivo pode ser complementado com sistemas de votação, tabletes gráficas, visualizadores, supor-
tes, colunas ou caixas de conexões, que permitirão tirar máximo rendimento ao seu conjunto interactivo.

Nosso objectivo é dar uma solução integral, tanto nas suas necessidades na sala de aulas  como em ambientes empresariais, que vão
ajudar a optimizar todos os seus recursos e apresentações interactivas.
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Soluções para a sala de aulas

Soluções para a empresa
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CP-D10 / CP-DW10N / ED-D10N / ED-D11N

Projecção distância curta
• Projectores inovadores de curta distância

•80” a menos de 1 metro de distância

•Ampla gama de prestações e funções técnicas

• Ecrã panorâmico 16:10 e ligação em rede

•Modo quadro preto/branco, diurno

• Longa vida de lâmpada (4000 horas em modo eco)

• Filtro híbrido ( ciclo de limpeza de 4000 horas)

•Disponíveis em versões multiuso e educação

Projectores Distância Curta 
e Distância Ultra Curta

CP-AW100N / CP-A100 
ED-AW100N / ED-A101 / ED-A111

Projecção distância muito curta
• Projectores de distância ultra curta com espelho: 
redução de sombras no ecrã

• Ideais para espaços reduzidos: quadros interativos, 
salas de reunião pequenas, simuladores e montras

•Disponíveis com ecrã panorâmico

•Ampla gama de soluções: AW100 (panorâmico 16:10) e A100

•Disponíveis em versão mulitiuso e educação

•Respeito pelo meio ambiente

Hitachi AW100 / ED-AW100N

Hitachi A100

ED-D11N

CP-10N / CP-DW10N / ED-D10N
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ED-X24 / ED-X40/42

Projeção clássica em educação
• Projecção económica de alta qualidade para educação

•Alta luminosidade e resolução XGA

•Ampla conectividade em ED-X40 / ED-X42

•Baixa manutenção e menor custo de investimento

Modelo

Resolução

ANSI lúmen

Rácio de contraste (:1)

Nível sonoro dB

Tamanho de ecrã

Rácio de projeção

Lente

Zoom

Peso (kg)

Barra de segurança

Filtro

Rede LAN com cabo

HDMI

AMX Device Discovery

Vida lâmpada

Garantia

Garantia lâmpada

Código

ED-X24

XGA(1024 x 768)

2200 (normal)

1500 (eco)

400

35 / 29

30 - 300"

1.4 - 1.7:1

Foco manual

óptico 1.2x

3.2

sim

eletroestático

não

não

não

3000 (normal)

6000 (eco)

3 anos

3 anos

EDX24

ED-X40 / ED-X42

XGA (1024 x 768)

2200 (normal)

1500 (eco)

500

36/29

30-300"

1.5 - 1.8:1

Foco manual

óptico 1.2x

3.5

sim

super híbrido

não

não

não

3001 (normal)

6000 (eco)

3 anos

3 anos

EDX40 / EDX42

CP-D10

XGA (1024 x 768)

2000 (normal) 

1500 (modo eco)

400

36/28

60-100" 

(80" a 93 cm)

0.57:1

Foco manual

digital x 1.35

3.5

sim

híbrido

não

não

sim

3000 (normal) 

4000 (eco)

3 anos

6 meses

DCPD10

CP-DW10N

WXGA (1280 x 800)

2000 (normal) 

1500 (modo eco)

400

36/28

60-120" 

(80" a 86 cm)

0.48:1

Foco manual

digital x 1.35

3.7

sim

híbrido

sim

sim

sim

3000 (normal) 

4000 (eco)

3 anos

3 anos

DCPDW10N

ED-D10N/ED-D11N

XGA (1024 x 768)

2000 (brilho) 

1500 (normal)

400

36/28

60-100" 

(80" a 93cm)

0.57:1

Foco manual

digital x 1.35

3.5

sim

híbrido

sim

sim

sim

3000 (normal) 

4000 (eco)

3 anos

3 anos

EDD10N/EDD11N

CP-AW100N

WXGA (1280 x 800)

2000 (normal)

1500 (eco)

400

37/28

60-120" 

(80" a 82 cm)

0.48:1

Foco manual

digital x 1.35

4.7

sim

híbrido

sim

sim

sim

3000 (normal)

4000 (eco)

3 anos

6 meses

DCPAW100N

CP-A100

XGA (1024 x 768)

2500 (normal)

2000 (eco)

500

35/29

60-100" 

(60" a 42 cm)

0.35:1 (Fixo)

Sem forma definida, espelho

motorizado digital

5.8

sim

eletroestático

sim 

não

não

3000 (normal)

4000 (eco)

3 anos

6 meses

DCPA100

ED-AW100N

WXGA (1280 x 800)

2000 (brilho) 

1500 (normal)

400

39/28

60-100" 

(80 a 82 cm)

0.48:1

Foco manual

digital x 1.35

4.7

sim

híbrido

sim

sim

sim

3000 (normal)

4000 (eco)

3 anos

3 anos

EDAW100N

ED-A101/ED-111

XGA (1024 x 768)

2000 (brilho) 

1500 (normal)

500

33/28

60-100" 

(60" a 42 cm)

0.35:1 (Fixo)

Sem forma definida, espelho

motorizado digital

5.8

sim

híbrido

não

não

não

3000 (normal)

4000 (eco)

3 anos

3 anos

EDA101 / ED111

Clássica

Educação Multiuso

Distância curta

Educação Multiuso

Distância muito curta

Educação 

ED-X40

ED-X42
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De parede regulável 
electricamente
• Suporte fixo de parede com regulação eléctrica de altura

•Apto para escolas, salas de conferência e outras situações onde se 
requer uma instalação fixa que se possa personalizar em altura para cada
tipo de utilizador de forma rápida e cómoda

• Solução completa, ajuste de altura carrgando num só botão

•Compatível com quadros Hitachi e projector Hitachi série A100

•Compatível com outros modelos de quadros 
e projector de curta distância, consultar

•Os cabos ficam elegantemente 
ocultos na coluna

Projector Short Throw Wall Motorizado

Pizarra Hitachi FX DUO77, 
videoprojector Hitachi ED-A101, 
suporte de parede SMS eléctrico

Controlo remoto de regulação de altura 

^ PROJECTOR SHORT THROW WALL MOTORIZADO

Branco, prata, alumínio, preto
Eléctrica
2050-2725 mm (mín-máx)
12 kg (coluna projector)
50 kg (coluna principal)
AE019001-P0*

Acabamento:
Regulação altura quadro:
Altura:
Capacidade carga:

Código:

* Código específico para conjunto de projector Hitachi A100 e quadros Hitachi
Outros modelos de quadro e projector consultar
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Projector Short Throw Mobile

Vista lateral

^ Projector Short Throw Mobile

Quadro Hitachi StarBoard 
Projector Hitachi série A100
AE018001V2-P0

Compatível:

Código:

Controlo remoto de 
regulação de altura 

Braço projector móvel Motor eléctrico

Hitachi StarBoard FX-DUO
Quadro SmartBoard com Projector EPSON

Suporte móvel eléctrico
• Esqueça a sala de projecções

• Suporte móvel para quadro interactivo e projector de curta distância,
regulável em altura electricamente para facilitar a sua passagem 
pelas portas

• Ideal para hotéis, escolas, universidades, centros de formação e outros
lugares onde é necessário deslocar os equipamentos com frequência

•O braço que sustenta o projector permite uma rotação de 90º0

• Compatível com quadros Hitachi e projector Hitachi série A100

•Disponibilidade para outros modelos de quadro interactivo e projectores
de curta distância

•Os cabos ficam elegantemente ocultos na coluna

Regulável eléctricamente
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Ecrã tátil
•Converte o seu ecrã plano, plasma ou LCD num dispositivo interactivo

•O marco coloca-se facilmente sobre o ecrã

•Qualidade de imagem original, não traz film sobre o monitor

• Converte qualquer programa em interactivo, com o uso de um dedo 
ou um objecto pontiagudo

• Tecnologia infravermelha: alta precisão e resposta imediata

•Muito fácil de instalar

• Inclui drivers

•Disponível para monitores de medidas desde 30” até 120”

•Apto também para ecrãs de retroprojecção de até 120”

•Disponível para plasmas Panasonic, LCD Hitachi e Samsung 
(outros modelos consultar)

• Possibilidade de pedir o marco com vidro temperado de 5 mm. até 50”, 
ou com tratamento anti-humidade para uso exterior

•Medidas especiais sob pedido

Aplicações:
-Quadro branco em aulas
-Salas de apresentações
-Demonstrações de produto
-Centros de controlo
-Stand em centros comerciais
-Gestão de tráfico
-Ponto de informação em hotéis, aeroportos, estações
-Previsão meteorológica

^ IR TOUCH SCREEN

Plasma, LCD, 
retroprojecção
> 92 % hasta  100%
4096 x 4096 interpolada
30 - 50 scanner / seg
> 5 mm
< 16 ms
DC 5V +/- 5%
< 2 W
Não há
Windows 2000 / XP 
2003 / Linux
USB
- 40º C até  70º C
de 0 até  85%
7 anos
De 32"  até  120"
Negra

Indicado para:

Transparência:
Resolução digital:
Velocidade de scanner:
Tamanho mínimo apontador:
Velocidade de resposta:
Voltagem de uso:
Potência:
Ruído:
Sistema operativo:

Comunicação:
Temperatura de uso:
Humidade:
Vida estimada:
Tamanhos disponíveis:
Cor:

IR Touch Screen

Uso de aplicações com o dedo

Interactividade em apresentações, 
com um dedo

Compatível com qualquer programa

Fácil colocação sobre o ecrã

Marco Tátil

Activação do ecrã táctil

Área visível

Marco



CHARMEX ‘10 47

Marcos Formatos 16:9
Marca

Standard

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Panasonic

Panasonic

Panasonic

Panasonic

Panasonic

Tamanho

30''

32''

32''

37''

37''

42''

42''

47''

47''

52''

42"

50"

50"

58"

65"

Cristal

sim

não

sim

não

sim

não

sim

não

sim

não

não

não

sim

não

não

Código

L30D05U

L32D00U

L32D05U

L37D00U

L37D05U

L42D00U-HI

L42D05U-HI

L47D00U

L47D05U

L52D00U

L42D00U-PA11

L50D00U-PA11

L50D05U-PA11

L58D00U-PA11

L65D00U-PA11

Marcos standar 4:3
Dimensões

102 x 76 cm

136 x 102 cm

162.6 x 122 cm

170.7 x 128 cm

200 x 150 cm

243.8 x 183 cm

Tamanho

50"

60"

67"

84"

100"

120"

Cristal

não

não

não

não

não

não

Código

L50D00U-FR

L60D00U-FR

L67D00U-FR

L84D00U-FR

L100D00U-FR

L120D00U-FR

Aplicações tácteis
Demonstração de produto

Exposições e museus
Digital Signage
Ponto de informação em hotéis, aeroportos, estações

Apresentações interactivas em canais de TV

Marcos para LCD Samsung consultar



48 CHARMEX ‘10

Soluções 
videoconferência
Conheça a solução 
de videoconferência
É um sistema de comunicação que permite manter reuniões entre
várias pessoas que se encontram em lugares distantes.
Esta comunicação é efectuada em tempo real e a imagem e o som são
transmitidos em ambos os sentidos. Os interlocutores vêem-se e
falam-se como se estivessem na mesma sala de reuniões, ao mesmo
tempo que se pode partilhar dados, fax, informação gráfica e 
documental, vídeo, diapositivos, etc...

A videoconferência oferece hoje em dia uma solução acessível à 
necessidade de comunicação, e evita assim as despesas e perda de
tempo que implicam o deslocamento da pessoa, tudo isto a custos
cada vez mais baixos e com sinais de melhor qualidade.
Estas vantagens fazem da videoconferência o segmento de maior 
crescimento na área das telecomunicações.

GANHE  + X -
Vantagens

• Poupança de custos nos deslocamentos

• Elimina as distâncias entre as pessoas, conceito “distância 0”

•Aumenta a colaboração entre o grupo de trabalho com 
independência da sua localização

•Melhora a produtividade e os resultados empresariais
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A Solução Rentável
As soluções de videoconferência são ideais para aquelas situações que
requerem tele-presença, reuniões entre várias pessoas que se encontram em
lugares distantes:

• Empresas

• Educação

• Saúde

• Justiça

ROI
Calcule quantas viagens se fazem na sua empresa cada mês e vai comprovar
o rentável que resulta instalar um sistema de videoconferência e o rápido
que resulta a volta do investimento.

Média do número de viagens por mês                             

Média do número de pessoas que viajam                         

Para cada pessoa / viagem:

Média em despesas viagens avião/ comboio/ táxis  

Despesas em hotéis                                            

Despesas em aluguer de automóveis                     

Ajudas de custo                                                 

Que percentagem das suas reuniões podem ser 

Substituídas por videoconferência?                                 

Resultados

O custo anual estimado nas suas viagens é:                     

Os equipamentos de videoconferência tornaram-se 
rentáveis em:                       

Investimento no equipamento de Videoconferência

Madrid:

Equipamento Videoconferência                           

Monitor Plasma 42"

Barcelona:

Equipamento Videoconferência                           

Monitor Plasma 42"

Custo total do equipamento:                                

Quantidade

4
2

200
90

50,00
50,00

75%

25.740

5,55 meses

7.100
850 

3.100 
850 

11.900 

Conceito            

Preços estimados segundo condições de mercado
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Presença virtual em
Videoconferência 

•Última tecnologia para sua companhia

• Full Screen; 48:9 cinematic

• Capacidade de 8 até 28 participantes

• Sistema de definição HD

•Reúna suas diferentes sedes em uma mesma sala

• Sistema integrado na sua instalação

• Fácil uso

RealPresence Experience HD

Áudio de alta-fidelidade

• Integrado com a série HDX 9000

• 2 Monitores de Plasma HD de 50”

•Áudio de alta-fidelidade 
integrado em Stand 
(270w)

•Microfone dinâmico 
de 360

•People+Content 
simultâneo

HDX Executive Collection
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Alta definição grandes salas

•Videoconferência em alta definição: vídeo, voz e dados de PC

• Elevada qualidade em Vídeo, Áudio e Dados

• Ideal para reuniões virtuais nas que sejam necessárias 
qualidade em alta definição

• Permite ligação multiponto de até 8 centros de maneira
simultânea

•Ampla conectividade para o uso de periféricos

• Compatível com sistemas de resolução 
standard

Série HDX 9000™ 

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão 
sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.

A mais alta qualidade

•A mais alta qualidade em HD (720p/ 1080i/ 1080p)

•Câmara Eagle Eye HD, (720p/ 1080i/ 1080p)

• “UltimateHD”: HD voz, HD vídeo e HD dados de PC

• Inclui People + Content e People on Content

•Ampliável a equipamento Multiponto

• Ligação flexível: opção de interface para acesso de 
redes BRI, PRI ou V.35

HDX 8006 
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Soluções de Comunicação à 
Distancia para Empresas
LifeSize é um fabricante pioneiro em videoconferência HD. Foi fundado no
ano de 2003 e é uma das companhias de maior crescimento no sector. 
Conta com uma ampla gama de soluções de videoconferência e um portfólio
de productos que se adapta perfeitamente às necessidades de cada cliente.

Áudio de alta-fidelidade
•A mais alta resolução do mercado - 1080p30

•Multiponto até 8 pontos em simultaneo

•Capacidade de ligação ponto a ponto até 8Mbps

•Máxima qualidade com a minima largura de banda 
(768kbps para 720p30 / 1.1Mbps para 720p60 / 1.7Mbps para 1080p30)

Room 220

Multiplas sedes, 
salas médias e grandes
•Resolução até 1080p30

• Full-motion em video e conteúdo com 720p30 dual streaming

• Sistema de data-sharing cristal-clear

• Full HD, unidade de controlo multiponto até 4 pontos

Team 220
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Ideal para salas 
pequenas e médias

•A mais alta resolução do mercado - 1080p30

• Full-motion em video e conteúdo com 720p30 
dual sreaming

• Sistema de data-sharing cristal-clear

• Suporta duplo ecrã de alta definição, câmara 
FULL HD

• Equipamento versátil

Express 220

Ideal para uso individual
•Videoconferência na palma da tua mão

•Qualidade HD Vídeo - 720p30

• É o primeiro sistema em HD video que trabalha 
com Skype™

• É o mais compacto do mercado; cabe na palma da
mão

•Totalmente portátil, permite estar conectado em
qualquer lugar e em qualquer momento 

Passport LifeSize
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Educação 
de qualidade
•Grande flexibilidade, articulação 
de cabeça e corpo

•Desenho e menus de fácil uso

• Saída de vídeo com resolução SXGA real a 30 fps

• Chip 2D/3D para redução de barulho

• Zoom óptico x 6; 48x de zoom total

• Capacidade de armazenamento de vídeo 
até VGA 640 x 512 a 30fps

• Saída HDMI (DVI)

Visualizadores

SDP-860

UF-130DX

Apresentador com PC integrado
• Inclui sistema operativo embebido Windows CE, com Visor 
MS-Office, Visor PDF e Media Player; pode mostrar apresentações,
imagens e filmes directamente em qualquer monitor, sem 
necessidade de computador

• Flexibilidade para mostrar documentos, imagens, arquivos 
multimédia e conteúdo da internet sem estar ligado a um PC

•Alta qualidade de imagem, com saída XGA e SXGA

•Vídeo em tempo real com resolução HD 720p a 30 fps

• Ligação de rede Ethernet

• Iluminação com LED mais efectiva e uniforme

• Saída imagem panorâmica, saída digital DVI e 
monitorização simples/dual

• Imagem sobre imagem PIP

• Três portos USB (rato, teclado, memória flash)

• Ranhura memória SD para armazenar capturas

•Desenho e anotações sobre imagem

•Base de luz adicional para negativos e 
diapositivos (opcional)

Ligações UF 130

Bandeja luz SLB, opcional
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SVP5300

PS CCD 1/4" 410.000

pixeis

Óptico motorizado 16x,

digital 2x

F=1.4~2.7,

f=3.9~62.4mm

768x494

Motorizado 

(Auto Focus/manual)

Max: 210x297 mm

Analógica

30 fps

Não

Não

Não

Não

Não

Vídeo x 2

Vídeo x 2

USB x 1

RS232C x 1

3.7 kg

182 x 482 x 430 mm

2 anos

VP5300

Modelo

Sensor de imagem

Zoom

Lente

Nº pixel (HxV)

Foco

Área trabalho

Resolução

Saída VGA

Vídeo

Funções digitais

Multimédia

Visor arquivos

Funções de rede

Gravação imagem

Ligação entrada

Ligação saída

Peso

Dimensões (LxAxF) em uso

Acessórios incluídos

Garantia

Códigos

SDP860

1/3" scanner progressivo

Óptico motorizado 6x,

digital 8x

F=2.5~3.2,

f=4.1~24.6mm

1384 x 1076. 1.49M 

Motorizado 

(Auto Focus/manual)

Max: 420x297 mm

SXGA (1280x1024)

SXGA (1280 x 1024)

30 fps 

Não

Não

Não

Não

Memória interna 

compatível com SDHC

VGA x 1

USB x 1

Ranura SD x 1

VGA x1

DVI-D x1 

RS -232C x 1 

3.5 kg.

366 x 424 x 349 mm 

2 anos

DP860

SDP950

PS CCD 1/3" 850.000

pixeis

Óptico motorizado 12x

F=1.5 ~ 2.1 f=5.2~66.5

mm

Motorizado 

(Auto Focus/manual)

Max: 299 x 244 mm

XGA (1024x768)

XGA (1024 x 768)

20 fps

Só em versão DXA 

Não

Não

Não

Não

VGA x 2

VGA x 2,

DV1 x 1

S-Video 

V.Composto

USB x 1

RS-232C x 1

4.8 kg.

650 x 566 x 407 mm 

2 anos

DP950STAP

DP950DXAP

UF80DX

CCD 1/3" 850.000 píx.

scanner progressivo CCD

Óptico motorizado 14x

digital 3x

F1.5~2.1, f=4.8~67.2

mm

1.034 x 779 

Motorizado 

(Auto Focus/manual)

Max : 308 x 229.4mm

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

20 fps

Sim

Não

Não

Não

Não

VGA x 1

VGA x 1, 

USB x 1,

RS-232C x 1,

DVI x 1

5 kg

404 x 488 x 504 mm 

2 anos

UF80DX

Base de luz: SLB80

SDP6500

CCD 1/2" 1.500.000 píx.

scanner progressivo CCD

Óptico motorizado 12x

digital 3x

F2.8~2.9, f=6.3~74.4

mm

1.434x1.050

Motorizado 

(Auto Focus/manual)

Max : 355 x 282mm

SXGA (1280x1024)

SXGA (1280 x 1024)

15 fps 

Sim

Não

Não

Não

Não

VGA x 2

VGA x 2

USB x 1

DVI x 1

PS232C x 1

7.2 kg

724 x 561 x 510 mm

Controlo Remoto

2 anos

DP6500DXAP

UF130DX

1/3" scanner progressivo CCD

Óptico motorizado 14x, 

digital 3x

F=1.5~2.1, f=4.8~67.2 

mm

1348 x 976 (1.32 M píxeles)

Motorizado 

(Auto Focus/manual)

Max:298 x 221 mm 

Hasta 1280 x 960

QuadVGA (1280 x 960)

XGA (1024 x 768)

HD (1280 x 720)

SXGA 22.5 fps

HD (1280x720) 30 fps

Sim

AVI, WMV, WMA

PPT, XLS, DOC, JPG, PDF

Web Browsing & RDC 

(Remote Desktop Control)

Memória interna, placa SD, USB

VGA x 1,  RS-232C D-Sub9 pin x 1

USB A x 2, USB B x 1, LAN RJ-45,

ranura SD (ver 2.0)

VGA x 1

DVI-D  x 1

5 kg aprox.

404 x 489 x 504 mm 

Bolsa transporte, controlo remoto

2 anos

UF130DX

Base de luz: SLB80

O que é um visualizador?
Os visualizadores de documentos são instrumentos desenhados para mostrar objectos tridimensionais, transparências, documentos,
radiografias e negativos mediante um projector. Assim, você poderá aumentar a qualidade das suas representações, utilizando
opções como o zoom óptico digital, a rotação de imagens, a conversão de positivo a negativo, etc.

Além disso, utilizando um computador portátil, pode visualizar também qualquer documento ou arquivo que tenha preparado.
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Projector WL V

De parede
• Permite pendurar o seu projector da parede

•Não apto para projectores de curta distância

• Inclui adaptador  UniSlide

^ Projector WL V

Aço / Alumínio
12 kg
360º
25º todas as direcções
40 cm. longitude
Alumínio negro
AE013005

Material:
Carga máxima:
Rotação:
Inclinação:
Coluna:
Cor:
Código:

^ PROJECTOR CL V

9 kg com bandeja CL V
12 kg com UniSlide
360º
25º todas as direcções
30º (em modelo regulável)
Alumínio
330 x 380 x 200 mm (A x P x A)

Carga máxima:

Rotação:
Inclinação:
Inclinação braço:
Cor:
Medidas bandeja CL V:

Suportes videoprojector

Projector CL V

Elegante e seguro
•Desenho elegante para qualquer ambiente

•Construção resistente e segura

•Alturas reguláveis

• Junta esférica com total mobilidade

•Os cabos ficam ocultos dentro do suporte

• Permite instalação no tectos inclinados de até 30º, 
graças ao seu braço móvel

• Inclui adaptador universal Unislide

•Opcional: adaptador bandeja CL V

Código

AE012052
AE012055
AE012058
AE012061
AE012064

AE030001

Suporte

Reguláveis
Alumínio
CL V 300-350 mm 
CL V 500-750 mm 
CL V 650-900 mm 
CL V 850-1100 mm 
CL V 1050-1300 mm
Adaptadores
Bandeja CL V

Adaptador bandeja CL V

Económicos de tecto
• Suporte de tecto de coluna fixa para projector

• Sete alturas de coluna disponíveis

• Robustos e seguros

• Junta esférica: rotação e inclinação

•Modelos de 50 até 230 cm podem ser cortados

^ Projector 

CL F75 / F250 / CL F500 / CL F700 
Aço / Alumínio
7.5, 25, 50, 75, 100, 150 y 230 cm
Altura columna más 7.5 cm
12 kg
360º
25º todas as direcções
Não
Alumínio

Material:
Altura coluna:
Altura total:
Carga máxima:
Rotação:
Inclinação:
Inclinação braço:
Cor:

CL F75 / F250 / F500 / F700

F1000 / F1500 / F2300

Código

AE014015
AE014025 
AE014027 
AE014028
AE014029
AE014030
AE014031

Suporte

7.5 cm (F75)
25 cm (F250)
50 cm (F500)
70 cm (F700)
100 cm (F1000)
150 cm (F1500)
230 cm (F2300)

Projector WL F

De parede com bandeja
• Suporte de parede com bandeja

• Solução elegante e segura

• Bandeja incluída, ajustável em coluna

^ Projector WL F

400 mm
380 x 420 mm / 420 x 380 mm
12 Kg
4,5 Kg
Alumínio
AE013004

Comprimento coluna:
Bandeja:
Carga máxima:
Peso:
Cor:
Código:

CL F75

CL F250

CL F500



Projector WL Short Throw V 
Projector WL Short Throw V+

Distância curta
• Suportes de parede específicos para uso com projectores de curta
distância

•Disponíveis para a maioria de projectores de curta distância do 
mercado

•Duas versões disponíveis: com regulação de coluna vertical 
(versão V) ou regulação vertical/horizontal (versão V+)

•O projector pode ser regulado ao longo da coluna

• Importante: siga os passos para fazer o suporte adaptado ao seu
projector e a sua necessidade de instalação (as versões de HITACHI
A100 dispõem de um único código)

Selecção do suporte:

• Para criar o suporte são precisos dois artigos: P1 e P2

•O artigo com código P1 especifica a placa de parede e o adaptador
de projector

•O artigo P2 especifica a coluna

•Os passos 1 e 2 permitem criar o suporte correcto para o seu projector

• Excepção: o projector HITACHI A100 dispõe de um único código que
inclui  todas as peças para cada suporte V ou V+ 
(ver código em informação de produto)

Passo 1: Selecção placa parede / adaptador

• Selecção do grau de flexibilidade de ajuste da placa de parede

•Duas versões V e V+

•Versão V: coluna com regulação vertical

•Versão V+: coluna com regulação vertical, horizontal e profundidade
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WL Short Throw V

WL Short Throw V+

^WL SHORT THOW V

12 kg
+- 15º
Ajuste +- 20 mm horizontal

AE016001-P0

Capacidade de carga:
Inclinação:
Placa parede:
Código:
HITACHI A100:

^WL SHORT THOW V+

12 kg
+- 15º
Ajuste +- 25 mm horiz./vert.

AE013010V2-P0

Capacidade de carga:
Inclinação:
Placa parede:
Código:
HITACHI A100:

L= 1450 mm
L= 1450 mm
L= 680/1450/1600 mm
L= 1450 mm
L= 680/1450 mm
L= 1450 mm
L= 1450 mm
L= 1450/1600 mm
L= 1450 mm

Acer
Mitsubishi
NEC
Optoma
Sanyo
Sharp
Toshiba
BenQ
Epson

WL Short Throw V+

WL Short Throw V

Epson EMP400W/We
Optoma EX525
Toshiba EX20/EW25
NEC WT600/610
Sanyo XL50/XL51
Mitsubishi XD500
BenQ MP512/522/771
Sanyo PLC-XL45
NEC NP600S/500WS
BenQ MP772ST/MP776ST
Acer S1200
Sharp PG-F267X

Códigos

FS000680-P2
FS001450-P2
FS001600-P2

Longitude

680 mm
1450 mm
1600 mm 

Selecção coluna

Passo 2: Selecção coluna

• Selecção da longitude de coluna segundo seu projector

• Três longitudes de coluna disponíveis segundo modelo

V Vertical

AE016004-P1
AE016005-P1
AE016006-P1
AE016002-P1
AE016003-P1
AE016007-P1
AE016008-P1
AE016009-P1
AE016010-P1
AE016011-P1
AE016012-P1
AE016013-P1

V+ Vertical / horizontal

AE013008-P1
AE013011V2-P1
AE013012V2-P1
AE013014V2-P1
AE013015V2-P1
AE013016V2-P1
AE013017V2-P1
AE013018V2-P1
AE013019V2-P1

-
-
-

Selecção placa parede / adaptador

1 2
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^ Projector Mini X 

Alumínio/branco
Alumínio/preto
7 kg
45 mm
70 mm
360o

25o

5 años
AE015016
(Alumínio/branco)
AE015015
(Alumínio/preto)

Cor:

Carga máxima:
Altura coluna:
Altura total:
Rotação: 
Inclinação:
Garantia:
Código:

Projector Mini X

Super curto 
• Suporte fixo de tecto discreto e elegante

•Apto para tectos baixos ficando rente ao tecto

• Excelente acabamento

• Exclusivo sistema de encaixe que desmonta facilmente projector e adaptador

• Inclui adaptador Unislide X (não compatível com Unislide clássico)

Fácil montagem

Click on, Click off

^ Projector X CL F

Alumínio/preto
7 kg
250, 500, 750, 1000, 
1500 mm
Alt. coluna mais 70 mm
360o

25o

5 anos

Cor:
Carga máxima:
Altura coluna:

Altura total:
Rotação: 
Inclinação:
Garantia:

Código

AE015002
AE015004
AE015006
AE015008
AE015010

AE015001
AE015003
AE015005
AE015007
AE015009

Cor

Branco/alumínio
250
500
750
1000
1500
Preto/alumínio
250
500
750
1000
1500

SMS Projector X CL F250 preto

Projector X CL F250 / 500 
700 / 1000 / 1500 

Montagem imediata
• Elegante suporte fixo de tecto

•Disponível em 5 alturas de coluna

• Exclusivo sistema de encaixe que desmonta facilmente 
projector e adaptador

• Pode-se cortar a coluna segundo cada necessidade

• Excelente acabamento

•Cabos ocultos dentro do suporte

• Inclui adaptador Unislide X (não compatível com Unislide clássico)

SMS Projector X CL F500 branco
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Anti-roubo projectores
•Caixa de segurança para projectores 
mais leve e compacta 

•Válida para projectores com lente 
lateral (não central)

• Fechadura com chave frontal, 
fácil acesso

• Só apta para acoplar ao suporte 
Traulux cód. 1150014, 
pede-se por separado

Caixa de segurança

Caixa de segurança lente lateral

Caixa de segurança lateral com suporte, 
solicita-se por separado 

^ Caja seguridad proyector

Metálica
20 kg
45º
Cinza perla
10 kg

453 x 230 x 415 mm*
356 x 225 x x 408 mm*
450 x 135 x x 408 mm* 
(sem braços suporte)
TS1150053

Construção:
Capacidade de carga:
Inclinação:
Cor:
Peso:
Dimensões:
Externas
Internas
Internas 

Código:

*(LxAxP)

De tecto universal
•Válido para a maioria de marcas de projector

• Contêm o necessário para montar um suporte de projector

• Inclui placa de tecto, coluna de 1 metro e adaptador universal

•A plataforma do projector inclina-se até 45

•Opções: coluna de 0.5 m., conector de colunas (necessário em caso
de que se solicite a coluna opcional de 0.5 m.)

•As caixas de segurança para projector Traulux requerem este suporte

Suporte projector 1 metro 
^ Suporte projector 1 m

Aço
20 kg
1 m.
Cinza perla
45o

4.5 kg
1170 x 340 x 225 mm 
(A x L x P)
TS1150014

TS1150007
TS1150002

Material:
Capacidade carga:
Coluna:
Cor:
Inclinação:
Peso:
Dimensões:

Código:
Acessórios 
opcionais:
Coluna 
0.5 m. adicional:
Conector colunas:

De tecto económico
•Válido para a maioria de marcas de projector

• Coluna inclinável

•Adaptador universal incluído

• Excelente capacidade de carga

•Não compatível com caixas de segurança Traulux

Suporte projector 1.5 metros

^ Suporte projector 1.5m

Metálica
20 kg
1.5 m
Sim
5.3 kg
Prata metálica
TS1150017

Construção:
Capacidade carga:
Coluna:
Rotação:
Peso:
Cor:
Código:
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Profissional renovado
• Elevador eléctrico de 
projectores para tecto falso

• Fácil de instalar e de usar

•Motor Somfy de alto rendimento

•Cuidado design e alta qualidade

•Duas versões: percurso de 95cm 
ou de 195cm

•Opcional: moldura falso tecto, 
controlo remoto, controlo parede.

TrauLift Premium

^ TRAULIFT PREMIUM

Tubular marca Somfy
14 RPM
140ºC
3
95 cm máx. (VL-100PR)
195 cm máx. (VL-200PR)
45 seg (VL-100PR)
90 seg (VL-200PR)
180 seg
19 kg
<50 dB
Superior e inferior
220-240 V AC 50 Hz
105 W máx.
5% a 50% RH 
(não condensação)
-10º ~ +50 º
Ferro
(sem projector)
VL-100PR
400 x 110 x 470 mm. (A x A x F)
VL-200PR
400 x 140 x 470 mm. (A x A x F)
25 cm aprox. (VL-100PR)
30 cm aprox. (VL-200PR)
10.4 kg (VL-100PR) 
12.2 kg (VL-200PR)
VL-100PR (95 cm)
VL-200PR (195 cm)

Motor:
Velocidade:
Temperatura térmico:
Nº conductores cabo:
Percurso:

Velocidade percurso:

Tempo de trabalho:
Carga admitida:
Nível sonoro:
Ajuste final de trajecto:
Alimentação:
Consumo:
Humedade:

Temperatura:
Revestimento:
Dimensões: 

Altura mínima instalação: 

Peso:

Código:

^ Acessórios Traulift Premium

RTS1810630 + RTS1810096

30001

RMOT00014/15

Controlo remoto RF:
Controlo parede + control
remoto RF 
(con enchufe pared):
Interruptor manual 
parede básico:

^MOLDURA FALSO TECTO

Chapa de ferro
Branco RAL 9010
1.5 kg
620 x 620 x 31.5 mm (externas)
600 x 600 (internas)
HC635E

Material:
Cor:
Peso:
Dimensões: 

Código:

^ TRAUMIRROR

Suporte eléctrico 
oculto em tecto
500 rev./min.
17 cm
30”
610 x 395 mm
32 x 32 cm
454 mm.
<15 dB
7.15 kg
2 anos

HC37.53E
MRF-1RC 
HC635

Tipo:

Motor:
Altura livre falso tecto:
Tempo abertura porta:
Dimensões:
Dimensões porta:
Longitude máxima projector:
Nível sonoro:
Peso:
Garantia:
Código:
Suporte:
Controlo remoto RF:
Marco falso tecto:

Oculto em tecto
• Projector e cabos ficam ocultos no tecto durante a projecção

•Novo modelo actualizado e melhorado

•Abertura automática

•O ruído do projector fica isolado durante a projecção

•Controlo remoto RF radiofrequência opcional

•Marco estético de alumínio para falso tecto opcional

TrauMirror

Suportes eléctricos
para projector
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X / XL

^ C-LIFT X / XL

28 cm (C-LIFT)
50 cm (C-LIFT XL)
70 cm(C-LIFT)
135 cm (C-LIFT XL)
20 kg (C-LIFT)
12 kg (C-LIFT XL)
incluído, infravermelho
17 kg
46.5 x 51.5 cm
42 x 28 x 40 cm (A x L x P)
120 / 240V
UL, cSAus, CE, GS, TUV
2 anos
C-LIFT-LS/2 (70 cm)
C-LIFT-XL (135 cm)

Distância mínima instalação:

Percurso máximo:

Capacidade carga:

Controlo remoto:
Peso:
Dimensões:
Dimensões máximas do projector:
Voltagem:
Normativas:
Garantia:
Código:

Prático e sólido
• Suporte elevador para ocultar o projector em 
tecto quando não se usa

•Disponível com duas alturas: 70 cm (C-Lift) 
ou 135 cm (C-Lift XL)

• Fácil instalação

•Válido para a maioria de projectores

• Encaixa em qualquer falso tecto

•O projector fica em posição inversa

•Controlo remoto infravermelho incluído

•Opcional: marco estético para falso tecto

Suportes eléctricos
para projector

Secret

Elegante e discreto
•O projector fica oculto quando não se utiliza

• Indicado para falsos tectos praticáveis

•Muito silencioso

•Grande estabilidade

•Controlo remoto incluído

•Pode-se montar em tectos de aberturas standard 
(C-C 600x600 mm.) de aproximadamente 575 x 575 mm.

•O projector deve ser compatível com SMS Unislide Projector

•Adaptador SMS Projector Unislide incluído

^ SECRET

Suporte eléctrico oculto em falso tecto
Tapa blanca
12 kg.
24 kg.
CC-600x600
600 x 590 mm.
625 x 625 mm.
360 x 140 x320 mm (A x A x F)
25º máx. se o projector o permite
400 mm.
10 segundos
IV (infravermelho), incluído
LI010001

Tipo:
Cor:
Capacidade carga:
Peso:
Tipo tecto:
Dimensões tapa:
Dimensões exteriores:
Dimensões máximas do projector:
Inclinação projector:
Altura máxima em falso tecto:
Percurso:
Controlo remoto:
Codigo:

Vista trasera de Secret

Controlo remoto incluído

Controlo remoto incluído
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Suportes para LCD
até 15 kg

^ FLATSCREEN CL VST

Alumínio anodizado / Aço
15 kg
25º
360º
Alumínio

Material:
Capacidade de carga:
Inclinação:
Rotação:
Cor:

Flatscreen CL VST

Regulável desde tecto
• Suporte de tecto regulável para TFT

•Apto para monitores que cumprem a norma VESA
75 ou VESA 100

•Resistente e seguro: fixação perfeita

•Os cabos ficam ocultos dentro do suporte

• Instalável em tectos inclinados

•Disponível em 5 medidas

^ FLATSCREEN WL ST

Aço
15 kg
25º
20º
Prata
FS011004

Material:
Capacidade de carga:
Inclinação:
Rotação:
Cor:
Código:

De parede rotativo
• Suporte de parede regulável LCD

•Resistente e seguro: fixação perfeita

• Pode-se girar e inclinar

•Apto para monitores que cumprem a norma VESA
75x75, 100x100, 200x100 mm

^ FLATSCREEN WL F

Aço
15  kg
15 mm
Prata
FS011007

Material:
Capacidade de carga:
Distância da parede:
Cor:
Código:

Económico fixo
• Suporte de parede fixo para LCD

•A TV plana fica como um quadro na parede

•Resistente e seguro

•Apto para monitores que cumprem a norma VESA
75x75, 100x100, 200x100 mm

FS021002
FS021004
FS021006
FS021008
FS021010

300-350 mm
500-750 mm
650-900 mm
850-1100 mm
1050-1300 mm

CL VSTCódigos

Flatscreen CL VST 

Flatscreen WL ST

Flatscreen WL F

CHARMEX ‘10



CHARMEX ‘10 63

De parede simples
• Suporte de parede para ecrãs pequenos

• Indicado para casa, museus, exposições, lojas...

• Resistente e seguro

•Apto para monitores e TV que cumprem a norma VESA 75x75,
100x100, 200x100 mm

Flatscreen WL ST

^ FLATSCREEN FL ST800 / 1200 

Alumínio
15 kg
25º
+/-80º
Alumínio
FS071001 (ST800)
FS071002 (ST1200)

Material:
Capacidade de carga:
Inclinação monitor: 
Rotação
Cor:
Código:

^ FLATSCREEN WL 3D 

Aço / Alumínio
15 kg
38 cm
8 cm
25º
Corpo alumínio;
acabamentos em 
branco, negro ou cinza
2 kg
FS041013 (negro)
FS041014 (branco)
FS041015 (cinza)

Material:
Capacidade de carga:
Extensão total do braço:
Braço dobrável:
Inclinação monitor:
Cor:

Peso:
Código:

Flatscreen WL 3D

De parede articulado
• Excelente suporte plano e flexível com duplo braço móvel

• Indicado para a casa: sala de jantar, cozinha, escritório, quartos...

• Infinitas posições: rente à parece ou extensão total

• Pode-se inclinar o monitor até 25º

• Seguro e resistente

• Sólida construção

•Agora disponível com três acabamentos: branco, negro e cinza escuro

•Apto para monitores e TV que cumprem a norma VESA 75x75, 100x100,
200x100 mm

^ FLATSCREEN WL ST

Alumínio
15 kg
25º
30º
Cinza 
FS041018

Material:
Capacidade de carga:
Inclinação monitor:
Rotação:
Cor:
Código:

Flatscreen FL ST800 / 1200

Suporte de pé
• Indicado para lojas, exposições, feiras, pontos de venda...

•Duas alturas disponíveis: 80 cm ou 120 cm

•Apto para monitores e TV que cumprem a norma VESA 75x75,
100x100, 200x100 mm

•Estantes opcionais

Suportes até 15 kg

Nova cor: Negra

Nova cor: Branca
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^ FLATSCREEN WM 3D

Aço / Alumínio
30 kg
50 cm
10 cm
12º adiante, 3º atrás
420 x 330 mm máx.
Corpo alumínio; 
acabamentos em branco,
preto ou cinza escuro
7,5 kg
FS041010 (negro)
FS041011 (blanco)
FS041012 (gris)

Material: 
Capacidade de carga:
Extensão total do braço: 
Braço dobrado:
Inclinação monitor:
Pontos encaixe:
Cor:

Peso:
Código:

Flatscreen WM 3D

Múltiplas posições
•O suporte para a casa e o escritório com a máxima versatilidade

•Múltiplas possibilidades: em parede, de lado, frontal, totalmente estirado...

•Grande capacidade de rotação

•Resistente e seguro

•Cabos ajustados ao braço

•Agora disponível com três acabamentos: branco, preto e cinza escuro

•Apto para monitores e TV que cumprem a norma VESA 75x75, 100x100,
200x100, 200x200, 400x200 mm e monitores com padrão de perfurações 
máximo de 420x330 mm

Flatscreen WM T

De parede económico
• Suporte de parede fixo, inclinável

• Para monitores planos de 32” e  37” de peso 
inferior a 30 kg.

•Apto para monitores e TV que cumprem a norma 
VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 400x200 mm 
e monitores com padrão de perfurações máximo 
de 420x330 mm

^ FLATSCREEN WM T

Alumínio
30 kg
10º 
40 mm
420-330 mm máx
Alumínio / prata
FS011002 

Material:
Carga máxima:
Inclinação:
Distância à parede:
Pontos encaixe:
Cor: 
Código: 

Suportes até 30 kg

Sujeito a mudanças técnicas ou erros
Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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Flatscreen Polytech™

Ultra leve e superfino
•O suporte mais leve e fino

•Monitor rente à parede

• Fabricado com um novo material sintético muito resistente

• Seguro e fácil de montar

• Para monitores planos e TV de 26” até 42” que cumprem
norma VESA 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200

^ SMS FLATSCREEN POLYTECH™

Sintético
30 kg
12 mm
Preto
21 anos
FS011039

Material:
Capacidade de carga:
Distância da parede:
Cor:
Garantia:
Código:

Flatscreen 
FM ST1200 / 1800

Prático de chão
• Suporte de chão resistente

• Elegante e discreto

•Duas alturas disponíveis: 120 e 180 cm

• Estantes opcionais

•Admite dois ecrãs (solicitar conector por separado, 
consultar)

•Apto para monitores e TV que cumprem a norma VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 400x200 mm e ecrãs com
padrão de perfurações máximo de 420x330 mm

^ FLATSCREEN FM ST

Aço / Alumínio
120 cm / 180 cm
30 kg por ecrã
420 x 330 mm máx.
Alumínio
FS071004-PO (120 cm)
FS071005- PO (180 cm) 

Material: 
Altura coluna:
Capacidade de carga:
Pontos fixador: 
Cor:
Código:

Flatscreen 
FM MST1200 / 1800

De pé com rodas
• Suporte móvel de chão

•Duas alturas disponíveis: 120 e 180 cm.

• Ecrã regulável em altura

• Permite rotação e inclinação

• Estantes opcionais

•Apto para monitores e TV que cumprem a norma VESA 75x75, 100x100,
200x100, 200x200, 400x200 mm e ecrãs com padrão de perfurações 
máximo de 420x330 mm

^ FLATSCREEN FM  MST 

Aço / Alumínio
30 kg.
120 cm. / 180 cm.
30º
-12º / + 3º
420 x 330 mm. máximo
Alumínio
FS091001-PO (120 cm)
FS091005-PO (180 cm) 

Material:
Capacidade de carga:
Altura coluna:
Rotação:
Inclinação:
Pontos fixador:
Cor:
Código: 
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Série Flatscreen X 

Exclusivo e  elegante
•Nova gama X de exclusivo e elegante design

• 5 soluções disponíveis; chão com rodas, chão sem rodas, 
chão e parede, parede e tecto

•O monitor pode ser montada em posição horizontal ou vertical sem
necessidade de extrai-lo do suporte

• Regulação do monitor em altura

•Acessórios opcionais: estantes e caixa para reprodutor de DVD

•Cumpre norma VESA e padrão de encaixe em ecrã de 
máximo 800 x 500 mm

• Inclui adaptador Unislide X VESA com perfuração de monitor 
máxima de 800 x 400 (de 40” até 60” aprox.) 

•Não compatível com o adaptador UniSlide H2

•Disponível como opção adaptador Unislide X SH para monitores 
de grande tamanho ( até 80”) até um padrão de perfurações 
de 1100 x 700 mm (consultar)

Horizontal ou vertical?
Um pequeno gesto permite uma rotação de 90oº do monitor

^ SMS X H+ UNISLIDE

Prateado
100 kg
6 kg aprox.
PD210002

Cor:
Carga máxima:
Peso:
Código:

Adaptador UniSlide X H+

Até 80"
• Para monitores de 60” até 80” aprox.

• Cumpre a norma VESA standard de 200 x 200mm a 1200 x 700mm

•Permite posição vertical e horizontal

• Pede-se separadamente

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão 
sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.



SMS Flatscreen 
X FH M1105/1455/1955

Elegância sobre rodas
• Fácil mobilidade graças às suas rodas

• Três alturas de coluna disponíveis

• Todas as prestações de Flatscreen X

^ FLATSCREEN X FH M1105/1455/1955

Alumínio/branco
100 kg
1105, 1455, 1955 mm
795 / 645 x 675 mm (A/A x F)
Sim
PD031001-P0 (1105)
PD031002-P0 (1455)
PD031003-P0 (1955)

Cor:
Capacidade de carga:
Altura coluna:
Base:
Altura regulável:
Códigos:

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão 
sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.

SMS Flatscreen 
X FH 1105/1455/1955

Refinamento no chão
• Suporte de chão

• Três alturas de coluna disponíveis

• Todas as prestações de Flatscreen X

^ FLATSCREEN X FH 1105/1455/1955

Alumínio/branco
100 kg
1105, 1455, 1955 mm
795 / 645 x 675 mm (A/A x F)
Sim
PD041001-P0 (1105)
PD041002-P0 (1455)
PD041003-P0 (1955)

Cor:
Capacidade de carga:
Altura coluna:
Base:
Altura regulável:
Códigos:

SMS Flatscreen 
X CH S605/1105/1455/1955

De tecto rotativo
• Suporte de tecto com rotação de monitor

•Quatro alturas de coluna disponíveis

• Todas as prestações de Flatscreen X

^ FLATSCREEN X CH S605/1105

1455/1955
Alumínio/branco
100 kg
605,1105,1455, 1995 mm
715, 1275, 1565, 2065 mm
Sim
+/- 180º
PD061001-P0 (605)
PD061002-P0 (1105)
PD061003-P0 (1455)
PD061004-P0 (1955)

Cor:
Capacidade de carga:
Altura coluna:
Altura total:
Altura regulável:
Rotación:
Códigos:
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^ FLATSCREEN 

X WFH S1995

Alumínio/branco
100 kg
1955 mm
2160 mm aprox.
214 mm
Sim
-+ 20º
PD091001-P0

Cor:
Capacidade de carga:
Altura coluna:
Altura total:
Fundo:
Altura regulável:
Rotação:
Códigos:

Flatscreen X WFH S1955

De chão e parede
• Suporte de chão e parede

• Todas as prestações 
de Flatscreen X

Flatscreen X WH S605/1105/1455

De parede 
regulável em altura
• Suporte de parede

•Monitor regulável em altura

•Rotação e inclinação de monitor

• Três alturas de colunas disponíveis

^ FLATSCREEN 

X WH S605/1105/1455

Alumínio/branco
100 kg
605, 1105, 1455 mm
890, 1390, 1740 mm
Sim
+-20º
PD081001-P0 (605)
PD081002-P0 (1105)
PD081003-P0 (1455)

Cor:
Capacidade de carga:
Altura coluna:
Altura total:
Altura regulável:
Rotação:
Códigos:
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^ MEDIA BOX X

560 x 420 x 234 mm
20 kg

PD400001
PD400003
PD400004

Dimensões:
Capacidade de carga:
Código:
Branco
Carvalho
Nogueira

Prateleiras X

• Prateleiras para série X

•Disponíveis em cor branco, 
nogueira ou carvalho

^ PRATELEIRAS X

560mm x 420mm
20 kg

PD300005-P0
PD300006-P0
PD300007-P0

Dimensões:
Capacidade de carga:
Código:
Branco
Carvalho
Nogueira

Media Box X

•Armário para aparelhos AV

•Com chave e saída para cablagem

•Cores: branco, carvalho e nogueira

Blanco

Carvalho

MODELO
Cor

Capacidade carga

Altura coluna / total (mm)

Base chão (L/A x F) (mm)

Monitor 

Regulável altura

Rotação

Norma VESA

Códigos

605 mm

1105 mm

1455 mm

1955 mm

Acessório

Unislide X H+

Prateleiras

Branco

Carvalho

Nogueira

Media Box

Branco

Carvalho

Nogueira

Alumínio/ branco

100 kg 

Chão rodas X FH M

^

1105 / 1270

1455 / 1620

1955 / 2120

795 / 645 x 675 mm

Não

-

PD031001-P0

PD031002-P0

PD031003-P0

200x200 a 800x400 

Sim

PD210002

PD300005-P0

PD300006-P0

PD300007-P0

PD400001

PD400003

PD400004

Chão fixo X FH

1105 / 1210

1455 / 1560

1955 / 2060

795 / 645 x 675 mm

Não

-

PD041001-P0

PD041002-P0

PD041003-P0

Parede/Chão X WFH S

1955 / 2160

-

-

-

Não

-

-

-

PD091001-P0

Parede X WH S

605 / 890

1105 / 1390

1455 / 1740

-

+- 20º

PD081001-P0

PD081002-P0

PD081003-P0

-

Tecto X CH S

605 / 715

1105 / 1215

1455 / 1565

1955 / 2065

-

+ / - 180º

PD061001-P0

PD061002-P0

PD061003-P0

PD061004-P0

Nogueira

Carvalho Branco
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Suportes 
ecrãs 
planos H

^ FLATSCREEN FH MT

1450 / 2000
Acero
100 kg
1450mm/1600mm
2000mm/2150mm
10 cm, com freio
Preto 
Alumínio anodizado

PL031023-P0 (1450)
PL031025-P0 (2000)
PL031022-P0 (1450)
PL031024-P0 (2000)

Material:
Carga máxima:
Altura coluna / total:

Diâmetro rodas:
Cor:

Códigos
Alumínio:

Preto:

Flatscreen FH MT1450 / 2000

Móvel sobre rodas
• Prático suporte sobre rodas

• Elegante, estético e funcional

•Muito seguro e estável

• Estantes e base opcionais para DVD, 
videoconferência...

•Disponível em dois tamanhos

• Inclui de série adaptador Unislide H2 
(válido até 50”)

• Cumpre norma VESA 200x100, 200x200, 
400x200, 400x400, 600x200, 600x400,800x400 
e ecrãs com padrão de perfurações em ecrã de 800x500 mm.

Flatscreen FH MFD

Móvel duplo plasma
• Suporta 2 ecrãs ao mesmo tempo, com rodas

• Ideal para videoconferências, feiras e eventos

•Resistente, estável e seguro

• Ecrãs reguláveis em altura

• Inclui de série 2 adaptadores Unislide H2 
(válidos até 50”)

• Estantes e base para câmara 
videoconferência opcionais

• Cumpre norma VESA 200x100, 200x200, 
400x200, 400x400, 600x200, 600x400, 800x400 e ecrãs com
padrão de perfurações em ecrã de 800x500 mm.

^ FLATSCREEN FH MFD

1450 mm (1630 mm)
100 kg (2 x 50 kg)
Sim
Alumínio/prata
PL032003-P0

Altura coluna / total: 
Carga máxima:
Altura regulável:
Cor: 
Código:

Mais de 30 kg

^ ACESSÓRIOS

PL200006
PL200007
PL200008

Prateleiras
Preto:
Cinza:
Faia:

^ ACESSÓRIOS

SU010020-P0
SU010021-P0
SU010023-P0

PL200031
PL200032

Prateleiras
Preto:
Cinza:
Faia:

Base dupla sobre rodas
Preto:
Faia:

Sujeito a mudanças técnicas ou erros.
Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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^ FLATSCREEN WH 3D

Alumínio
400 x 334 mm 
(Anch x Alt x F)
45 kg hasta 50"
106 mm
400 mm
700 mm
-3º / +9º
Corpo alumínio, acabamentos
em branco, negro ou preto ou
cinza escuro
PL101115 (cinza)
PL101116 (preto)
PL101117 (branco)

Material:
Dimensões painel parede:

Carga máxima:
Distância parede dobragem:
D. parede 1 braço estendido:
D. parede 2 braços estendidos:
Inclinação:
Cor:

Código:

Flatscreen WH 3D

Inteligente e flexível
•Desenho leve, plano, flexível e móvel

•Agora fabricado em alumínio: mais leve, mesma resistência

•Desdobra-se e estende-se com muita facilidade

•Dois braços

• Três pontos de desdobramento

• Permite estender, dobrar e inclinar 
o monitor com total segurança

• Inclui de série adaptador Unislide H2 
(válido até 50”)

• Cumpre norma VESA 200x100, 
200x200, 400x200, 400x400, 600x200, 
600x400,800x400 e ecrãs com padrão 
de perfurações em ecrã de 800x500 mm.

^ FLATSCREEN 

WH ST400 / WH ST1150

Aço
400 mm (WH ST400)
1150 mm (WH ST1150)
75 kg (WH ST400)
100 kg (WH ST1150)
Sim
+10º/-3º
20º
Alumínio/prata
PL081011-P0 (WH ST400)
PL081013-P0 (WH ST1150)

Material:
Coluna:

Carga máxima:

Altura regulável:
Inclinação:
Rotação:
Cor:
Código:

Flatscreen WH ST400 / WH ST1150

De parede rotativo
•Dois suportes de parede: 40 e 115cm de altura

• Ecrã regulável em altura, rotativo e inclinação

• Inclui de série adaptador Unislide H2 
(válido até 50”)

• Cumpre norma VESA 200x100, 200x200, 
400x200, 400x400, 600x200, 600x400, 
800x400 e ecrãs com padrão de 
perfurações em ecrã de 800x500 mm.

^ FLATSCREEN CFH ST3000

Aço
3000 mm / 3350 mm (+-25) mm
100 kg
Sim
+10º/-3º
180º
25 kg
Alumínio/prata
PL071004-P0 (alumínio)
PL071003-P0 (preto)

Material:
Altura columna / total:
Carga máxima:
Altura regulável:
Inclinação:
Rotação:
Peso:
Cor:
Código:

WH ST1150

WH ST400

Flatscreen CFH ST3000

Centro de atenção
• Localiza monitores onde não há parede

•Admite até 3 monitores em horizontal ou dois em vertical

• Inclui de série um adaptador Unislide H2 ( válido até 50”)

• Cumpre norma VESA 200x100, 200x200, 400x200, 400x400, 600x200, 
600x400, 800x400 e ecrãs com padrão de perfurações em monitor de
800x500mm.
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^ FLATSCREEN FH T1150/1450/F2000

Alumínio / Aço
1150 mm
1450 mm
2000 mm
100 kg
765 x 495 mm
Preto ou alumínio
Base cinza clara

PL041021-P0 (1150)
PL041023-P0 (1450)
PL041025-P0 (2000)
PL041020-P0 (1150)
PL041022-P0 (1450)
PL041024-P0 (2000)

Material:
Altura coluna:

Capacidade de carga:
Base:
Cor:

Códigos
Alumínio:

Preto

De chão fixo
•Desenho moderno e estilizado

•Cabos ocultos dentro do suporte

• Ecrã regulável em altura

•Disponível em 3 alturas

• Inclui de série adaptador Unislide H2 
(válido até 50”)

• Cumpre norma VESA 200x200, 400x200,
400x400, 600x200, 600x400, 800x400 e ecrãs
com padrão de perfurações em ecrã de
800x500 mm.

• Estantes opcionais

^ FLATSCREEN WFH ST2000

Aço
100 kg
+100 /- 3º
20º
120 mm
2130 mm
Preto lacado 
Alumínio anodizado
PL091010-P0 (Preto)
PL091011-P0 (Alumínio)

Material:
Capacidade de carga :
Inclinação:
Rotação:
Distância à parede:
Altura total:
Cor:

Código:Flatscreen WFH ST2000

Para feiras e exposições
• Ideal para salas de desenho, feiras, exposições e vestíbulos

• Permite colocar até 3 ecrãs horizontais ou 2 verticais

• Ecrã regulável em altura

• Inclui de série adaptador Unislide H2 (válido até 50”)

•Não apto para ecrãs de mais de 50”

•Cumpre norma VESA 200x200, 400x200, 
400x400, 600x200, 600x400, 800x400 e ecrãs 
com padrão de perfurações em ecrã de 800x500 mm.

• Estantes opcionais

Flatscreen 
FH T1150 / 1450 / 2000 

Suportes 
de chão
Mais de 30 kg

^ ACESSÓRIOS

SU010020-P0
SU010021-P0
SU010023-P0

Estantes
Preto:
Cinza:
Faia:

Sujeito a modificações técnicas ou erros. Todos os dados técnicos e indicação de formato, peso, brilho 
ou tamanho estão sujeitos a modificação pelo fabricante sem aviso prévio.
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^ FLATSCREEN CH VST2

Aço
100 kg
940-1540 mm 
(até centro ecrã)
360º
25º
en 100 mm
Alumínio
PL061089-P0

PL061043
PL061044

Material:
Carga máxima:
Longitude total:   

Rotação:
Inclinação:
Regulação plasma:
Cor:
Códigos:

Colunas extensivas:
1540-2740 mm
2540-4540 mm

De tecto resistente
• Elegante para ecrãs pesados

•Rotação total

•Monitor regulável em altura

• Tripla tomada em coluna

• Inclui adaptador Unislide H2 (válido até 50”)

• Cumpre norma VESA 200x100, 200x200, 400x200, 400x400,
600x200, 600x400, 800x400 e ecrãs com padrão de 
perfurações em ecrã de 800x500 mm.

^ FLATSCREEN CH ST 600 

1150 / 1450 / 2000
Aço
600, 1150, 1450, 2000 mm
100 kg
Sim
+10º/-3º
360º
Alumínio/prata
PL061071-P0 (600)
PL061073-P0 (1150)
PL061075-P0 (1450)
PL061077-P0 (2000)

Material: 
Coluna:
Carga máxima:
Altura regulável:
Inclinação:
Rotação:
Cor:
Código:

Flatscreen CH VST2

De tecto económico 
e resistente
• Para pendurar os monitores 
do tecto

•Resistente e seguro

•Altura de plasma regulável

•Apto para tectos inclinados

•Cabos ocultos dentro do 
cilindro

• Inclui adaptador Unislide H2 
(válido até 50”)

• Cumpre norma VESA 200x100, 
200x200, 400x200, 400x400, 
600x200, 600x400, 800X400 e 
ecrãs com padrão de perfurações 
em ecrã de 800x500 mm.

Flatscreen CH ST 600 
1150 / 1450 / 2000

Suportes de tecto
Mais de 30 kg

Duplo ecrã em tecto
•Admite dois monitores

• Resistente e seguro

•Altura de plasma regulável

• Cabos ocultos dentro do cilindro

• Inclui dois adaptadores Unislide H2 (válido até 50”)

• Cumpre norma VESA 200x100, 200x200, 400x200, 400x400, 600x200,
600x400, 800x400 e ecrãs com padrão de perfurações em ecrã de
800x500 mm.

Flatscreen CH VSTD2

^ FLATSCREEN CH VSTD2

Aço
200 kg
940-1540 mm 
(hasta centro pantalla)
360º
+/-10°
em 100 mm
Alumínio
PL061091-P0

Material:
Carga máxima:
Longitude total:   

Rotação:
Inclinação:
Regulação plasma:
Cor:
Códigos:

Colunas extensivas

Sujeito a mudanças técnicas ou erros.
Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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De parede 55” a 65”
• Suporte de parede para ecrãs de mais de 50”

•Grande capacidade de carga

• Ecrã inclinável

• Requer adaptador Unislide H 
(solicitar separadamente)

• Requer adaptador específico para cada 
modelo de ecrã (solicitar separadamente)

Flatscreen WH T2 ^ FLATSCREEN WH T2

Aço
100 kg
10º
Preto
PL020001

Material:
Carga máxima: 
Inclinação:
Cor: 
Código:

Fixo de parede económico
• Suporte de parede para ecrãs pesados

• Formado por duas barras independentes 
verticais que ficam entre parede e ecrã

• Indicado para ecrãs com uma separação 
vertical de orifícios de 500 mm 
(largura ilimitada)

•Não requer adaptador

Flatscreen WH F

^ FLATSCREEN WH F

Aço
100 kg
520 mm
Não
500 mm alto;
Largura sem limite
Cinza
PL010004

Material:
Carga máxima:
Longitude barras:
Inclinação:
Pontos encaixe:

Cor:
Código:

Suportes de parede
Mais de 30 kg

Flatscreen WH T

De parede económico
•O suporte fica oculto atrás do monitor

• Instalação rápida e simples, só horizontal

• Pode ser inclinado

• Importante: Não requer adaptador Flatscreen H Unislide

•Cumpre norma VESA 200x100, 200x200, 400x200, 400x400, 
600x200, 600x400, 800x400 e ecrãs com padrão 
de perfurações em ecrã de 800x500 mm.

^ FLATSCREEN WH T 

Aço
100 kg
10º
PL020021

Material:
Carga máxima: 
Inclinação:
Código:

Organizador de cabos

Oculta os cabos
•Oculta os cabos dos seus aparelhos electrónicos de forma elegante

•Uso no tecto ou parede

•O tubo pode ser encurtado o ser unido a mais peças para alongar, 
salvar ângulos ou cantos

•Admite até 3 cabos SCART mais cabo de alimentação

•A parte metálica pode ser pintada

• Inclui peças  de canto, extensão, ângulo e dois conectores finais

•Disponível em dois comprimentos: 500 mm e 1000 mm

^ Organizador de cabos

Alumínio
Alumínio / Cinza
3 x SCART + 1 x alimentação
500/1000 mm
550/1050 mm
61 mm
18 mm
Embalagem útil como 
plano de instalação
CM010001 (500 mm) 
CM010002 (1000 mm)

Material:
Cor:
Capacidade:
Comprimento:
Comprimento total:
Largo:
Fundo:
Outros: 

Código: 
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Acessórios para suportes
^ SOPORTE CÁMARA

PL200030BL (preto)
PL200030SLV (prata)

Código:

Suporte câmara

Ideal videoconferência
• Suporte para a câmara independente de equipas de 
videoconferência

•Regulável à altura desejada

• Especialmente indicada para SMS Flatscreen FH MDF e SMS Flatscreen
FM MDF

•Válido também para o resto de suportes SMS da série H 
(ecrãs pesados de mais de 30 kg)
Código: PL200030

Suporte Unidade 

Ideal videoconferência
• Permite colocar a consola da videoconferência 
ou codec no suporte

• Regulável à altura desejada

• Especialmente indicada para SMS Flatscreen 
FH MDF e SMS Flatscreen FM MDF

•Válido também para o resto de suportes SMS da série H
(ecrãs pesados de mais de 30 kg)

Estantes H  

Estantes práticos
• Para supores SMS tipo H, mais de 30 kg

•Não válidos para FUNC nem série SMS Flatscreen X

• Para colocar equipas auxiliares como DVD, VCR, teclados...

• Só compatíveis com os suportes H de SMS

•Reguláveis em altura

•Compatíveis com os suportes antigos SMS

• Solicitam-se por separado

^ ESTANTES H

12 kg
440 x 370 mm

SU010020-P0
SU010021-P0
SU010023-P0

Capacidade carga: 
Dimensões: 
Códigos:
Negro: 
Cinza: 
Faia: 

Estantes M/L

Estantes horizontais ou inclinados
• Para suportes SMS / FUNC tipo M ou L

•Dois tipos de estantes a escolher: horizontais ou inclinados

• Planos para reprodutores de DVD; inclinados para folhetos em ponto de
venda

•Reguláveis em altura

• Solicitam-se por separado

^ SOPORTE UNIDAD 

CODEC & CÁMARA

PL200027BL (preto)
PL200027SLV (prata)

Código:

FS040006-P0
FS040007-P0
FS040008-P0

FS040001-P0
FS040002-P0
FS040003-P0

Códigos estantes
inclinados

Códigos estantes
horizontais

^ ESTANTES M / L

12 kg
440 x 370 mm
45º fixo
(só estante inclinado)

Capacidade carga: 
Dimensões: 
Inclinação:

Negra:
Cinza:
Faia:

Cor
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Sistemas de controlo

PIXIE

Controlo salas IR compacto
• Elegante e completo módulo de controlo de tamanho compacto

• Permite o controlo através de protocolo IR (infravermelhos) de 
diferentes tipos de dispositivos ( projectores, LCD, plasma, etc...)

• Pode controlar dois ou mais dispositivos ao mesmo tempo

•Dispõe de até 6 botões para controlo

•Aprende códigos de infravermelhos de qualquer comando a distância

•Acabamento elegante e profissional, com botões de tacto suave e fácil
uso

• Só é necessário conectar um cabo de três fios de o emissor de 
infravermelhos até a unidade de controlo Pixie (betoneiras)

• Com cada botoeira se inclui um emissor IR para controlar um 
dispositivo

• Inclui alimentador de 6 volts que se conecta ao emissor de IR

• Elegante backlight branco retro iluminado também disponível em cor
azul, âmbar, verde (opcional)

•Moldura branca, também disponível em cor preto, cinza ou marfim 
(opcional)

^ PIXIE

Módulo controlo AV
Branco
6 V, incluído
PXE-DCM (branco)
PXE-DCM-AMBER (âmbar)
PXE-DCM-BLUE (azul)
PXE-DCM-GREEN (verde)

Tipo:
Moldura:
Alimentador:
Código:
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PIXIE PRO

^ UNIDADE DE CONTROLO

PX2-NRC-1142Código:

Controlo salas avançado
• Sistema de controlo de salas audiovisuais

• Excelente solução para instaladores e integradores

• Permite o controlo de dispositivos por relés, IR ou RS232: monitores de projecção, 
projectores, plasma, DVD, matriz, cortinas, etc.

•O sistema está composto do módulo de controlo PixiePro mais a unidade de controlo 
(pedir separadamente)

• Programação simples, é realizada mediante conexão por rede à unidade de controlo

• Podem ser criadas rotinas de ligação em determinados dias da semana

•Dispõe de um sistema de alerta por e-mail com aviso de possíveis erros dos aparelhos,
horas da lâmpada, mudança de lâmpada, erros de ligação, etc.

•Ampliável com nós adicionais IR, RS232, relés, etc. para conectar mais dispositivos

Unidade de controlo
•Centro de controlo de sistema

•Permite controlar: um dispositivo por RS232, outro por IR, um monitor eléctrico e um
dispositivo com relés ( p.e. suporte eléctrico de tecto), ampliável com nós adicionais

^ PIXIEPRO

PX2-MP-IRCódigo:

PixiePro

PixiePro
•Módulo de controlo para controlar o sistema

•Painel retro iluminado com avisos acústicos em cada pulsação

•Dispõe de tampas cegas em caso de não usar todos os botões, 
etiquetas rotuladas, diferentes tipos de botões, etc.

• Existe uma caixa para instalação na mesa

Nós
•Opcional: existem três tipos de nós para ampliar a instalação

•PixiePro nó 1x RS232 + 1x IR Cód. PX2-PUC-232/IR

• PixiePro nó 4x IR infravermelho Cód. PX2-PUC-IR-4

• PixiePro nó 4 relés: cortinas, monitores, iluminação, 
suporte eléctrico projector, etc. Cód. PX2-PUC-REL4



78 CHARMEX ‘10

Techconnect é uma família de produtos que integra facilmente conectividade, 
áudio e controlo de projector.
Misture módulos para criar instalações profissionais de alta qualidade, 
ampliáveis em qualquer momento.
O seu desenho avançado permite melhoras e actualizações 
de maneira simples.

• Rápida instalação

• Sem soldadura, sem custos acrescentados

•Nova versão 2: os módulos inserem-se  por pressão, sem parafusos

•Configurações predeterminadas ou personalizadas: 
caixas e módulos à medida

•Cabos descascados por um dos lados, úteis para passar 
por calhas e ser cortados à medida

Exemplos de instalações:
Exemplo 1: Integração do controlo de projector
• Integração de controlo de projector em caixa Lite
Código: TC2-LT + TC2-CTL1

Exemplo 2: Instalações avançadas
• Para instalações que requerem mais conectividade
Código: TC2

Exemplo 3: Integração do amplificador de áudio
• Integração de amplificador de áudio em caixa Lite
Código: TC2-LT + TC-AMP1

Exemplo 1

Soluções Techconnect

Exemplo 2

Exemplo  3
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TECHCONNECT2 ESTÁNDAR 

Ampla conectividade
• Para instalações completas

•Admite até 5 módulos

•Cabos não incluídos ( pack standard 10 ou 15 metros)

Placas incluídas: 
• 2 x VGA / áudio

• 1 x USB ( tipo B)

• 1 x Vídeo composto com áudio

• 1 x RJ45

• 1 x colunas

• 3 x placas cegas

^ TECHCONNECT2

146 x 86 x 46 mm 
(A x A x F)
Não incluídos
Branco
2 anos
TC2

Dimensões:

Cabos:
Cor:
Garantía:
Código:

CABOS 

Pack cabos standard
•Adequados para Techconnect standard

•Um lado do cabo não leva conector: rápida conexão ao módulo

•Mais fácil de passar por calhas e tubos

•Disponíveis em 5, 10 ou 15 metros

Cabos incluídos:
• 2 x VGA

• 1 x S-Vídeo

• 1 x áudio minijack

• 1 x vídeo composto RCA

• 1 x áudio RCA

^ CABOS STANDAR 

TC2-5MCABLES
TC2-10MCABLES
TC2-15MCABLES

Código:
5 metros:
10 metros:
15 metros:
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TECHCONNECT2 LITE

Opção intermédia
• Para instalações simples, com possibilidade de personalização

•Admite até 5 módulos

•Dois módulos livres para colocar o módulo amplificador ou 
o módulo de controlo de projector, ou outros módulos

•Cabos não incluídos ( recomendado pack Lite 5, 10 ou 15 metros)

Placas incluídas: 
• 1 x VGA/áudio

• 1 x USB (tipo B)

• 1 x Video composto com áudio

• 2 x placas cegas

Lite com módulo controlo projector

Lite com módulo amplificador áudio

^ TECHCONNECT2 LITE

146 x 86 x 46 mm (A x A x F)
Não incluídos
Branco
2 anos
TC2-LT

Dimensões:
Cabos:
Cor:
Garantia:
Código:

CABOS

Pack cabos Lite
•Adequados para Techconnect Lite

•Um lado do cabo não leva conector: 
rápida conexão ao módulo

•Mais fácil de passar por calhas e tubos

•Disponíveis em 5, 10 ou 15 metros

Cabos incluídos: 
• 1 x VGA

• 1 x S-Vídeo

• 1 x áudio minijack

• 1 x vídeo composto RCA

• 1 x áudio RCA

^ CABOS LITE

TC2-LT5MCABLES
TC2-LT10MCABLES
TC2-LT15MCABLES

Código:
5 metros:
10 metros:
15 metros:

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças
pelo fabricante sem aviso prévio.



81CHARMEX ‘10

TECHCONNECT2 AMPLIFICADOR ÁUDIO

Áudio na sala de aulas
•Amplificador digital de áudio

•Discreto e seguro, ideal para sala de aulas, 
salas de reuniões ou formação

•Digital: consumo eléctrico muito baixo quando 
não é usado

•Duas entradas estéreo tipo Phoenix, que são 
conectadas à parte traseira do módulo

•Alimentador de corrente tipo portátil incluído

Inclui:
• 1 x caixa traseira

• 1 x tampa frontal

• 2 x cabo de entrada 150 mm

•2 x cabo de alto-falante 5m de longitude

• 1 x alimentador de corrente europeu com cabo de 3m

Opcional:
•Caixa para alimentador, composta por duas peças

• 1 x caixa traseira ( código TC2BACKBOX2G)

• 1 x tampa frontal (código TC2SURR2GB)

^ TECHCONNECT2 AMPLIFICADOR

86 x 86 x 46 mm (A x A x F)
40W RMS (2 x 20W @ 8 ohms)
Menos ou igual 1%  
(20Hz ~ 22kHz)
80Hz ~ 22kHz (±2dB)
Más o igual a  98dB
Incluídos
Branco
2 anos
TC2-AMP1

Dimensões:
Potência:
Distorção harmónica:

Resposta frequência:
Sinal de ruído:
Cabos:
Cor:
Garantia:
Código:

TECHCONNECT2 CONTROLO

Controlo do projector 
na sala de aulas
•Controlo remoto para projectores integrado na parede

•Não mais perdas nem roubos do controlo remoto do projector

• Funções principais do controlo remoto do projector

• Fácil instalação e programação

• Sistema de módulos com função de duplo 
comando: adapta-se a cada modelo de projector

Inclui:
• 1 x caixa traseira

• 1 x tampa frontal

• 1 x cabo 10m com emissor IR

• 2 x pilhas AAA

^ TECHCONNECT2 CONTROLO

86 x 86 x 46 mm (A x A x F)
Cabo 10 m com emissor IR, 
2 x pilhas AAA
Branco
2 anos
TC2-CTL1

Dimensões:
Acessórios:

Cor:
Garantia:
Código:

Integrado em Techconnect2 Lite
Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças
pelo fabricante sem aviso prévio.

Opcional, caixa para ocultar o adaptador
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COMPUTADOR
VGA FÊMEA
•VGA de 15 pin, 
saída de PC 
a projector 
Cód. TC2VGAF

COMPUTADOR
VGA FÊMEA 
COM AUDIO
•VGA 15 pin, 
saída PC com 
áudio 3.5 mm 
Cód. TC2VGAF3.5MM

COMPUTADOR
VGA MACHO
•VGA 15 pin, 
saída PC
Cód. TC2VGAM

COMPUTADOR
VGA FÊMEA 
D-SUB COM ÁUDIO
•VGA 15 pin, com 
conector interno 
D-Sub15 fêmea 
no lugar do
conector phoenix
Cód. TC2VGAF3.5MMD

VÍDEO
VÍDEO COMPOSTO
• Para sinal de vídeo 
composto, 
conector RCA
Cód. TC21PHO

VÍDEO
VÍDEO COMPOSTO 
COM AUDIO
• Para sinal de 
vídeo composto, 
com áudio, 
conector RCA
Cód. TC23PHO

VÍDEO
BNC
• Para transmissão 
vídeo composto 
ou SDI, melhor 
impedância 
e ajuste
Cód. TC2BNC

VÍDEO
HDMI 
•Conexão  HDMI 
fêmea traseira para 
conectar o cabo 
directamente
Cód. TC2HDMI

VÍDEO
S-VÍDEO COM ÁUDIO
•Conexão  S-Video 
com áudio estéreo
RCA
Cód. TC2SVID2PHO

ÁUDIO
ÁUDIO MINIJACK 
COM VOLUMEN
•Uso com colunas
amplificados de 
difícil acceso
Cód. TC235MMVOL

ÁUDIO
CONEXÃO 6.3 MM
•Uso em aplicações
áudio profissional,
sinal de áudio
estéreo ou balanceada
Cód. TC26.3MMF

ÁUDIO
ÁUDIO PROFISSIONAL 
(NL-4)
•Uso exclusivo 
com cabo de 
alto-falante
Cód. TC2SPEAKON

ÁUDIO
XLR FÊMEA
•Conector XLR 
fêmea de duplo
espaço para 
microfones ou sinal
balanceado
Cód. TC2XLRF

ÁUDIO
ÁUDIO RCA 
COM VOLUMEN
•Uso com 
colunas
amplificados de 
difícil acceso
Cód. TC22PHOVOL

ÁUDIO
COLUNAS
•Uso com cabo
de cobre 
para alto-falante
Cód. TC2SPEAKER 

MÓDULOS TECHCONNECT

ÁUDIO
XLR MACHO
•Conector XLR 
macho de duplo
espaço para 
microfones ou sinal
balanceado
Cód. TC2XLRM

COMUNICAÇÕES
USB TIPO A FRONTAL
•Conector USB tipo A 
frontal (traseiro tipo B)
Cód. TC2USBA

COMUNICAÇÕES
USB TIPO B FRONTAL
•Conector USB tipo 
B frontal 
(traseiro tipo A)
Cód. TC2USBB

COMUNICAÇÕES
RJ45
•Conector Ethernet 
(conector interior 
compatível com RJ11)
Cód. TC2RJ45

COMUNICAÇÕES
RJ45 DUAL

•Duplo conector Ethernet 
(conector interior 
compatível com RJ11)
Cód. TC22RJ45

COMUNICAÇÕES
SERIE MACHO
•Uso em aplicações 
de controlo, conector 
D-Sub9 pin
Cód. TC2SERIALM

ANTENA
AÉREO F

•Uso em conexão  
de antena, conector 
F fêmea com rosca
Cód. TC2FEU

ANTENA
AÉREO RF
•Uso em conexão aérea
ou de antena, conector 
RF fêmea 
Cód. TC2RF

OUTROS
PLACA CEGA 
SEM CONEXÃO
•Cobre los espacios 
vazios na caixa
Cód. TC2BLANK
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TAMPA FRONTAL BÁSICA

•Admite dois módulos

•Compatível com caixa 
traseira básica

Código: TC2SURR1G

TAMPA FRONTAL STANDARD

•Admite 5 módulos

•Compatível com caixa 
traseira standard

Código: TC2SURR2G

CAIXA TRASEIRA BÁSICA

•Caixa básica montagem em 
superfície

• Fundo de 45 mm

Código: TC2BACKBOX1G

CAIXA TRASEIRA STANDARD

•Caixa standard montagem 
em superfície

• Fundo de 45 mm

Código: TC2BACKBOX2G

TECHCONNECT2 

Caixas e tampas

TAMPA FRONTAL PARA 

INSTALAÇÕES EM PAREDE

•Admite 5 módulos 

•Não requer caixa traseira

Código: TC2MUDRING2G

TAMPA CEGA FRONTAL 

STANDARD

• Serve para ocultar o adaptador 
de corrente fornecido com 
el amplificador de 
áudio Vision TC2-AMP1

• Compatível com caixa 
traseira standard

Código: TC2SURR2GB 

Cabos VGA
•Cabo VGA 15pin de alta qualidade

•Uma ponta do cabo está preparada para conector 
Phoenix e o outro leva conector 15pin

• Longitudes disponíveis: 10, 15 ou 20 metros

•Apto para outras placas ou conectores VGA

Código:
10 metros - TC10MVGA 
15 metros - TC15MVGA
20 metros - TC20MVGA
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EDIS CAIXA CABO KIT

Caixa ligações com cabos 
•Caixa de ligações para instalações AV

• Ligação interna plug&play

• Ligações incluídas: computador VGA, vídeo composto, 
áudio RCA e áudio minijack, USB para quadros interactivos

•Disponível com cabos de 10 ou 15 metros

• Instalação em parede ou chão

•Possibilidade de ampliação: VGA, RS-232 e S-Vídeo, 
com ligações opcionais

^ CAIXA CABO KIT

Caixa de ligações
Caixa metálica de duas peças
Parede / chão
190 x 120 x 50/40 mm (A x A x F)
1 x VGA
1 x Vídeo composto
1 x Áudio 2-phono
1 x Áudio minijack
1 x VGA 
1 x Vídeo phono
2 x Áudio phono
1 x Áudio minijack
1 x USB 
3 x placas sem ligação
Branco
1 ano
EDPPCK5M (kit com cabos 5 metros)
EDPPCK10M (kit com cabos 10 metros)
EDPPCK15M (kit com cabos 15 metros)

Tipo:
Construção:
Fixação:
Dimensões:
Cables:

Cabos:

Cor:
Garantia:
Código:

^ ACESSÓRIOS

TS1770070
TS1770051
TS1770010
TS1770011

Conector VGA D-Sub15
Cabo áudio PC minijack
Cabo S-Vídeo 10 metros
Cabo S-Vídeo 15 metros

Cabos incluídosVista interior

AMPLIFICADOR MINI

Amplificador de parede
•Amplificador de áudio compacto de parede

•Adequado para salas pequenas/ médias

•Duas entradas minijack frontais

• Selector de entrada balanceada para micro, reprodutor MP3, 
auxiliar ( DVD, etc)

• Saídas de colunas com conexão de parafusos no interior da 
unidade interna

•Cabos de colunas incluídos

•Alimentação externa com adaptador de corrente, ligação frontal

•Dois versões disponíveis: com caixa básica para instalar ou 
com caixa standard e alimentação interna

Versões disponíveis:
1) Com caixa básica para instalar separadamente
2) Com caixa standard grande, com alimentação interna

Com Edis Connect Modular, opcional

EDEA35SG

EDEA35DG 

^ AMPLIFICADOR MINI

Digital clase D
30 W estéreo
2 x minijack frontal
Cabos de alto-falante incluídos
EDEA35SG  (caixa báasica)
EDEA35DG (caixa grande)

Tipo:
Potência:
Entradas:
Acessórios:
Códigos:

Medidas do chassi montado
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EDIS CONNECT MODULAR COM CABOS

Caixa ligações modular
•Caixa de ligações para instalações AV

•Muito satisfatório para quadros interactivos

• Inclui placas tipo terminal de parafuso ou 
Phoenix para cabo não acabado (cabo 
descascado por um lado)

•Capacidade para 3 módulos

•Disponível com cabos de 5, 10 ou 15 metros

•Os módulos são fixados por pressão, sem parafusos

• Inclui módulos cegos

Módulos tipo Phoenix
• 1 x VGA é audio 3.5 mm

• 1 x Vídeo composto com áudio

• 1 x USB tipo B

^ CONNECT MODULAR

3 módulos
Incluidos
Branco
85 x 85 x 50 mm (L x A x F)
ED8009MC5 (com cabos 5 metros)
ED8009MC10 (com cabos 10 metros)
ED8009MC15 (com cabos 15 metros)

Capacidade:
Cabos:
Cor:
Dimensões:
Código:

EDIS CONNECT MODULAR SEM CABOS

Caixa ligações modular sem cabos
•Caixa de ligações para instalações AV

• Inclui placas  tipo terminal de parafuso 
ou Phoenix para cabo não acabado 
(cabo descascado por um lado)

•Capacidade para 6 módulos

• Três módulos livres para colocar outros 
modulos opcional

• Cabos não incluídos (recomendado 
pack de 5, 10 ou 15 metros)

•Os módulos são fixados por pressão, sem parafusos

• Inclui módulos cegos

Módulos tipo Phoenix
• 1 x VGA é audio 3.5 mm

• 1 x Vídeo composto com áudio

• 1 x USB tipo B

^ CONNECT MODULAR SEM CABOS

6 módulos
Não incluidos
Branco
145 x 85 x 50 mm (L x A x F)
ED8009M

Capacidade:
Cabos:
Cor:
Dimensões:
Código:

MÓDULOS EDIS CONNECT 

Mas opções
•Gama extensiva para aumentar as possibilidades 
de instalação de Edis Connect Modular

• Placas tipo terminal de parafuso ou Phoenix para 
cabo não acabado (cabo descascado por um lado)

•Módulos disponíveis: VGA + audio 3.5, 
Vídeo + audio RCA, USB B, S-Video + audio RCA, 
colunas audio, rede RJ-45, HDMI (molhe), 
adaptador HDMI-DVI, placa cega sem conexão

^MÓDULOS EDIS

Código
EDMVGA3.5
EDM3RCA
EDMUSBB
EDMSVIDEO2RCA
EDM4SPEAKER
EDMRJ45
EDMHDMI
EDMHDMIAD
EDMBLANK

Módulo:
VGA + audio 3.5 mm
Vídeo + audio RCA
USB B
S-Video + audio RCA
Colunas audio
Rede RJ-45
HDMI
Adaptador HDMI-DVI
Placa sem conexão (2 unid.)

CABOS EDIS CONNECT MODULAR KIT

Kit de cabos para caixas
Pack cabos 
•Adequados para EDIS Connect Modular e Techconnect Lite

•Um lado do cabo não leva conector: rápida conexão ao módulo

•Mais fácil de passar por calhas e tubos

•Disponíveis em 5, 10 ou 15 metros

Cabos incluídos:
• 1 x VGA

• 1 x vídeo RCA

• 1 x áudio 3.5 mm

•2 x áudio RCA

^ CABOS

EDCMK5M
EDCMK10M
EDCMK15M

Código:
5 metros:
10 metros:
15 metros:
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VISION TECHSPLITTER VGA

Versão nova
•Novo modelo actualizado, mais compacto e leve

•Duplica e amplifica o sinal VGA

• Inclui alhetas de fixação desmontáveis

Splitter VGA e HDMI ^ TECHSPLITTER VGA

Plástico
1 x D-Sub15 pin
2 x D-Sub15 pin
250 Mhz
9V, alimentador incluído
2 anos
TS-VGAEU

Caixa:
Entrada:
Saída:
Largo de banda:
Alimentação:
Garantia:
Código:

^ VGA 250 MHZ

Metálica
1 x VGA macho
2 / 4 x VGA fêmea, 
dependendo versão
250 Mhz
1920 x 1440
9V, alimentador incluído
1 ano
TS1770079 (2 saídas)
TS1770080 (4 saídas)

Caixa:
Entrada:
Saída:

Largo de banda:
Resolución máxima:
Alimentação:
Garantia:
Código:

DISTRIBUIDOR VGA 350 MHZ

Potente 2 / 4 saídas
•Distribui e amplifica o sinal VGA

• Ideal para distâncias compridas

•Duas versões: 2 ou 4 saídas

• Inclui alimentação externa

DISTRIBUIDOR VGA 250 MHZ

Económico 2 / 4 saídas
•Distribui e amplifica o sinal VGA

• Económico e reforçado

•Duas versões: 2 ou 4 saídas

• Inclui alimentação externa

^ VGA 350 MHZ

Metálica
1 x VGA macho
2 / 4 x VGA fêmea, 
dependendo versão
350 Mhz
2300 x 1920
9V, alimentador incluído
1 ano
TS1770081 (2 saídas)
TS1770082 (4 saídas)

Caixa:
Entrada:
Saída:

Largo de banda:
Resolución máxima:
Alimentação:
Garantia:
Código:

DISTRIBUIDOR HDMI 

De 1 a 2 / 4 saídas
•Distribuidor / amplificador HDMI

• Suporta até 1080p (compatível HDCP)

•Duas versões: com 2 ou 4 saídas

^ DISTRIBUIDOR HDMI

1 x HDMI
2 / 4 x HDMI, dependendo versão
1.65 Ghz
1920 x 1200, 1080p
12V, alimentador incluído
1 ano
TS1740016 (4 saídas)
TS1770017 (2 saídas)

Entrada:
Saída :
Largo de banda:
Resolução máxima:
Alimentação:
Garantia:
Código:

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças
pelo fabricante sem aviso prévio.
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TABLEBOX 101 / 301

Encastrada na mesa
•Caixa de conexões para embutir em mesas

•Discreta ao nível da mesa quando não se usa: para usá-la só tem
de pressionar sobre a tampa metálica, que levanta a caixa com as
ligações

•Requer perfuração na mesa

• Três modelos diferentes com diferente ligação

•Construção metálica, reforçada e elegante

• Sistema mecânico de abertura progressivo e suave; fecho manual
com encaixe segura

• Fácil para o instalador: ligação directa de cabos por a parte 
inferior da caixa

• Todas as ligações interiores ficam escondidas debaixo da mesa

• Tomada eléctrica universal 220v 50Hz / 110v 60Hz

• Inclui parafusos para segurar à mesa

TABLEBOX 101

Universal
•Apta para a maioria das aplicações

•Conectividade: VGA, vídeo composto, 
áudio minijack 3.5mm, 
2 x RJ45, tomada corrente universal

• Requer perfuração na mesa de 148 x 125 mm 
(larg x alt)

TABLEBOX 301

Com HDMI e USB
• Inclui conexões HDMI e USB e permite ligar facilmente dispositivos 
de última geração

•Conectividade: VGA, HDMI, USB, vídeo composto, áudio minijack 
3.5 mm, 2 x RJ45, tomada de corrente universal

• Requer perfuração na mesa de 168 x 125 mm (larg x alt)

^ TABLEBOX 101

155 x 130 x 155 mm (Lar x Al x Comp)
130 x 118 mm 
P52314

Dimensões:
Exteriores
Interiores
Código:

^ TABLEBOX 301

175 x 130 x 155 mm (Lar x Al x Comp)
150 x 118 mm 
P52320

Dimensões:
Exteriores
Interiores
Código:

TableBox 101

TableBox 301
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Cabo VGA D-Sub15 pin

Para aulas e salas
•Cabo VGA 15 pin profissional de alta qualidade

Cabos de ligação
Código

Macho-MachoLongitude

3 m.
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
40 m

^ Cabo VGA

PC5203
PC5205
PC5210
PC5215
PC5220
PC5225
PC5230
PC5240

Código
Macho-Fêmea

PC5303
PC5305
PC5310
PC5315
PC5320
PC5325

-
-

Cabo VGA-BNC
•Cabo tipo VGA BNC de alta qualidade para 
conectar dois dispositivos de diferentes 
formatos

•O PC-7200 é um cabo de instalação 
para passar através de condutos, 
paredes, etc., com conector acoplado 
num extremo de 15 pins HD e 5 conectores BNC fêmea

^ Cabo VGA-BNC Fêmea

0.2 m.

PC-7200

Longitude
Código
Fêmia-Fêmia (F/F)

Código
Macho-MachoLongitude

0.2 m
0.5 m
3 m
5 m
10 m

^ Cabo VGA - 5 BNC

PC-7000
PC-7001
PC-7003
PC-7005
PC-7010

Cabo S-Vídeo
•Cabo Mini-Din 4 pin S-Vídeo M-M 
de alta qualidade

Código
Macho-MachoLongitude

1.5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

^ Cabo S-Video

PS-0002
PS-0003
PS-0005
PS-0010
PS-0015
PS-0020
PS-0025
PS-0030

Cabo DVI
•Cabo DVI-D M-M suporta sinal digital 
(DVI-D 24+1 M-M)

•Para conectar ligações digitais, 
como cartões gráficos com monitores de plasma, projectores, etc.

• Cabo de cor cinza (cor negra em PC-8720 e PC-8725)

Resolução
máx.Longitude

1 m
2 m
5 m
10 m
15 m
20 m
22 m
25 m

^ Cabo DVI-D

1920 x 1200
1920 x 1200
1600 x 1200
1920 x 1200
1920 x 1200
1600 x 1200
1024 x 768
1280 x 1024

Código
Macho-Macho

PC-8701
PC-8702
PC-8705
PC-8710
PC-8715
PC-8720
PC-8722
PC-8725

Cabo HDMI
•Cabo HDMI para transmitir áudio 
e vídeo digital sem comprimir 
através de um único cabo

•Utiliza-se para enviar sinais de alta definição

Sujeito a modificações técnicas ou erros. Todos os dados técnicos e indicação de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a
modificação pelo fabricante sem aviso prévio.

Resolução
máx.Longitude

10 m
15 m
20 m
25 m

^ Cabo HDMI

1920 x 1200
1600 x 1200
1600 x 1200
1280 x 1024

Código
Macho-Macho

PC-8675-10
PC-8675-15
PC-8675-20
PC-8675-25
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CABO VGA
•Cabos VGA 15pin de alta qualidade

•Dupla protecção

•Disponível em configuração 
macho-macho e macho-fêmea

Código
Macho-MachoLongitude

2 m.
3 m.
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m

^ Cabo VGA

TS1770291
TS1770100
TS1770101
TS1770102
TS1770042
TS1770043
TS1770103
TS1770104
TS1770181

Código
Macho-Fêmea

TS1730177
TS1770093
TS1770094
TS1770030
TS1770031
TS1770095
TS1770096
TS1770097
TS1770098

CABO DVI
•Cable DVI-D macho-macho para conexiones digitales

CódigoLongitude

2 m
3 m
5 m

^ Cabo DVI-D

TS1770106
TS1770107
TS1770108CABO HDMI

•Cabo HDMI para transmitir áudio e vídeo digital 
sem comprimir através de um único cabo

•Utilizado para enviar sinais de alta definição

•Cabo macho-macho CódigoLongitude

1 m
2 m
3 m
5 m 
10 m 

^ Cabo HDMI

TS1770109
TS1770110
TS1770111
TS1770112
TS1770113

ADAPTADORES DVI - VGA
•Adaptadores de cabo DVI-VGA

• Liga DVI-1 ( 24 + 5m) a D-Sub 15pin

^ Adaptador DVI - VGA

TS1770105Código

^ Cabo vídeo com áudio

TS1770058Código

CABO VÍDEO RCA CON ÁUDIO
•Cabo para sinal de vídeo composto com áudio

• Longitude 15 metros

CABO USB 
•Cabo USB 2.0 com conectores A-B

•Disponível em longitude de 2, 3 e 5 metros
^ Cabo USB

TS1770046 (2 m)
TS1770062 (3 m)
TS1770048 (5 m)

Código

CABO USB ACTIVO
•Cabo USB de extensão activo

•Alonga o alcance do sinal

• Longitude 5 metros

^ Cabo USB activo

TS1770163Código



90 CHARMEX ‘10

Amplificador stereo AV-1301

Eficácia contrastada
•Amplificador de áudio estéreo para salas de reunião e de aulas

•Dispõe de 4 entradas tipo RCA

•Duas entradas de microfone com misturador (função karaoke)

•Cabos de ligação incluídos

•Complemento ideal com colunas VISION SP-1300W e CS-1300, não incluídos

^ AMPLIFICADOR STEREO AV-1301

Stereo
2 x 25W RMS @ 8ohms
4 estéreo
2 microfone
2
1 x áudio phono 2 m.
1 x áudio phono-minijack 2 m.
420 x 290 x 100 mm
5 kg
Preto
RoHS, WEEE, CE 
2 anos
AU-AV1301

Áudio: 
Potência:
Entradas: 

Saídas colunas: 
Cabos: 

Dimensões: 
Peso: 
Cor: 
Normativas:
Garantia: 
Código: 

Vista traseira de ligações

Amplificador estereo EA1128C

Potente e económico
• Elevada potência para escolas e grandes salas

• 4 entradas traseiras, duas entradas frontais para microfone

•Controlo volume de microfones

•Apto para ser conectado a sistemas de reforço de voz infravermelhos

• Ponto de encaixe para segurança anti-roubo

• Inclui dois cabos de áudio minijack-RCA e RCA-RCA

^ EA1128C

2 x 80 W
4
2
4
Cabos áudio
1 ano
ED1680019

Potência :
Entradas:
Entradas microfone:
Saídas:
Acessórios:
Garantia:
Código:

TECHCONNECT2 AMPLIFICADOR ÁUDIO

Áudio na sala de aulas
•Amplificador digital de áudio

•Discreto e seguro, ideal para sala de aulas, 
salas de reuniões ou formação

•Digital: consumo eléctrico muito baixo 
quando não é usado

•Duas entradas estéreo tipo Phoenix, que são 
conectadas à parte traseira do módulo

•Alimentador de corrente tipo portátil incluído

Inclui:
• 1 x caixa traseira

• 1 x tampa frontal

• 2 x cabo de entrada 150 mm

•2 x cabo de alto-falante 5m de longitude

• 1 x alimentador de corrente europeu 
com cabo de 3m

Opcional:
•Caixa para alimentador, composta por duas peças

• 1 x caixa traseira ( código TC2BACKBOX2G)

• 1 x tampa frontal (código TC2SURR2GB)

^ TECHCONNECT2 AMPLIFICADOR

86 x 86 x 46 mm (L x A x F)
40W RMS (2 x 20W @ 8 ohms)
Menos ou igual 1%
(20Hz ~ 22kHz)
80Hz ~ 22kHz (±2dB)
Mais ou igual a 98dB
Incluídos
Branco
2 anos
TC2-AMP1

Dimensões:
Potência:
Distorção harmónica:

Resposta frequência:
Sinal de ruído:
Cabos:
Cor:
Garantia:
Código:
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Colunas activos de parede

Para salas e quadros interactivos
•Colunas de parede indicados para uso com quadros interactivos 
ou em salas de reuniões

• Integra amplificador de alta potência

• 3 entradas USB para quadros e ligação de periféricos a PC

• Entrada para PC e DVD/VCR

•Portos USB permitem conectar memórias USB ou portáteis 
sem necessidade de aceder à parte traseira do PC

• Selector de entrada e volume desde painel frontal

• Incluem suportes de parede, parafusos e cabos

•Corpo em madeira DM

^ COLUNAS ACTIVOS  
PAREDE QUADROS

Amplificador activo
32W
2
3
Suporte de parede e cabos
610 x 135 x 98 mm 
(Alt x Lar x Comp)
Cinza, rede preta
1 ano
ED1050002

Tipo:
Potência:
Entradas:
Conectores USB:
Acessórios:
Dimensões:

Cor:
Garantia:
Código:

Colunas activos de parede

Para salas e salas de aulas
• Indicados para uso em salas de aulas e 
salas pequenas

•Activos, não requerem amplificador: podem-se 
conectar directamente ao computador

•Dupla entrada para PC e DVD

•Controlo de volume remoto com cabo para instalar 
em parede

• Suportes de parede incluídos

^ COLUNAS ACTIVOS 
DE PAREDE

Colunas activos
2 x 15W
Suporte de parede e cabos
Corpo madeira, rede 
metálica, traseira PVC
250 x 142 x 130 mm 
(Alt x Lar x Comp)
Branca, rede preta
1 ano
ED1050001

Tipo:
Potência:
Acessórios:
Construção:

Dimensões:

Cor:
Garantia:
Código:

Colunas de exterior 

Solução resistente
• Indicados para uso interior ou exterior

• Resistentes à intempérie

• Requerem amplificador de som

•Suportes parede incluídos

•Rede de alumínio

^ COLUNAS DE EXTERIOR

Colunas passivos
30W RMS
Suporte de parede
Material anticorrosivo, 
rede alumínio
Branco, rede preta
1 ano
EDEA206

Tipo:
Potência:
Acessórios :
Construção:

Cor:
Garantia:
Código:

Colunas SP-1300 

Potência em parede
•Colunas para instalar em parede

•Potência e boa qualidade de som

•Suporte de parede de junta esférica

•Aptos para amplificadores Vision

^ SP-1300 

70 W RMS a 8 ohm
80 Hz-20 kHz 
86 dB (1w/1m)
4"
3/4" 2 vias
Tipo pinça/borne
cabo descoberto
Tipo junta esférica, 
cabo anti-queda
230x160x120 mm
Branco 
3.5 kg (par)
RoHS, WEEE, CE
2 anos
SP1300W 

Potência:
Resposta de frequência: 
Sensibilidade:
Woofer: 
Tweeter: 
Ligações: 

Suporte: 

Dimensões: 
Cor: 
Peso: 
Normativas:
Garantia: 
Código: 

Colunas CS-1300

Colunas falso tecto
•Colunas para instalar em falso tecto

• Potência e boa qualidade de som

•Aptos para amplificadores Vision

^ CS-1300

30 W RMS a 8 ohm
80 Hz-20 kHz 
89 dB (1w/1m)
6.5"
1"
Tipo pinça/borne 
cabo descoberto
235 x 105 mm
202 mm
95 mm
Branco
3 kg (par)
RoHS, WEEE, CE
2 anos
CS1300

Potência:
Resposta de frequência:
Sensibilidade:
Woofer: 
Tweeter: 
Ligações: 

Dimensões: 
Tamanho de corte:
Profundidade montagem: 
Cor: 
Peso: 
Normativas:
Garantia: 
Código: Sujeito a mudanças técnicas ou erros.

Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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COLUNAS E525

Potência 100 W 
• Indicados para salas de aulas 
ou salas de reuniões

• Excelente relação qualidade / preço

• Passivos, requerem amplificador 
de som

•Suportes de parede incluídos

• Inclui o par de colunas

^ COLUNAS E525

100 W (8 ohm)
50 Hz-20 kHz
90dB +/- 2dB
Suportes de parede 
6.8 kg (unidade)
254 x 450 x 251 mm 
(Alt x Larg x Prof)
EDE525

Potência:
Resposta de frequência:
Sensibilidade:
Acessórios:
Peso:
Dimensões:

Código:

COLUNAS E715

Potência 180 W 
• Excelente potência e prestações

• Passivos, requerem amplificador 
de som

•Suportes de parede incluídos

• Inclui o par de colunas

^ COLUNAS E715

180 W (8 ohm)
50 Hz-20 kHz
91dB +/- 2dB
Suportes de parede 
7.7 kg (unidade)
266 x 640 x 447 mm 
(Alt x Larg x Prof)
EDE715

Potência:
Resposta de frequência:
Sensibilidade:
Acessórios:
Peso:
Dimensões:

Código:

COLUNAS E810

Potência 300 W 
• Para salas de actos

• Passivos, requerem amplificador 
de som

•Suportes de parede incluídos

• Inclui o par de colunas

^ COLUNAS E810

300 W (8 ohm)
48 Hz-18 kHz
91dB +/- 2dB
Suportes de pared
11 kg (unidade)
546 x 640 x 347 mm 
(Alt x Larg x Prof)
EDE810

Potência:
Resposta de frequência:
Sensibilidade:
Acessórios:
Peso:
Dimensões:

Código:

COLUNAS TECTO

Colunas falso tecto
•Colunas para instalar em falso tecto

• Excelente relação qualidade/preço

•Requerem amplificador de som

•Bafle e rede metálicos

• Inclui o par de colunas

^ COLUNAS TECHO

30 W (8 ohm)
EDE62

Potência :
Código:
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ÁUDIO PORTÁCTIL WIRELESS

Falar sem esforço
• Sistema portátil de reforço de voz

• Ideal para sala de aulas, salas de leitura e salas de conferências

•Alto-falante portátil tudo em um, não requer instalação

•Ampla dispersão horizontal para uma melhor cobertura da sala

•O alto-falante incorpora todos os elementos: amplificador, 
receptor, sensor IR...

• Admite até 2 microfones

•Dois tipos de microfones: mãos livres ( tipo pingente) ou de mão

•Dispõe de duas entradas para reprodutores CD, mp3, etc.

• Saída  de áudio ajustável para gravação

• É possível ligar um reprodutor CD ou MP3 no microfone para 
transmiti-lo ao alto-falante ( inabilita o microfone)

Benefícios:
•Melhora a atenção dos alunos, aumenta a concentração

•Reduz a fadiga de voz do professor

•As “vozes baixinhas” também se fazem ouvir

•Microfones sem fios: mobilidade total

Inclui:
•Alto-falante com amplificador sem fios e sem cabo ( WX-LP100)

•Microfone sem fio tipo pingente ( WX-LT310)

•Microfone sem fio de mão ( WX-LT100)

•Carregador de baterias ( WX-LZ110)

Opcional:
• Suporte de carga para microfones ( WX-LZ10E)

Reforços de voz 
na sala de aulas

^ ÁUDIO PORTÁCTIL WIRELESS

8 metros aprox.
2
6.3 W (4 ohm), Max: 10 W (4 ohm)
12 cm. Full Range Bass Reflex
Sim, em intervalos de 2 dB
100 Hz -15 kHz
24 V DC (com adaptador fornecido)
480 mA
187 x 309 x 209 mm (A x L x F)
3.7 kg aprox.
PACOM

Alcance:
Nº entradas de linhas:
Potência nominal:
Tipo de alto-falante:
Controlo volume microfone:
Resposta: 
Alimentação:
Consumo:
Dimensões:
Peso:
Código:

Computador

Reprodutor CD

MP3 Computador     Reprodutor CD    MP3 Player
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ÁUDIO WIRELESS INSTALAÇÃO

Áudio na sala de aulas
• Sistema de reforço de voz para salas de aulas, salas de leitura 
ou formação

•Professores e alunos fazem ouvir as suas vozes  sem esforço

•O sistema favorece a concentração dos alunos e evita ao professor 
forçar a voz

•Apto para instalar em salas de aulas com tectos com uma altura 
máxima de 4 metros

•Dois tipos de microfones, de mão ou pingente, com até 7 horas de  
uso contínuo

•Admite até 4 microfones, dependendo configuração

•Os microfones podem ser emissores de áudio de um PC ou outros

•Disponível em três configurações: básico, standard e avançado

Básico:
• Indicado para salas equipadas com amplificador de áudio e colunas

• Inclui dois microfones

•Recomendado para salas de  8 x 8 metros e altura de 3 metros
Código: PABAS

Standard:
• Indicado para salas sem instalação de áudio prévia

• Inclui dois microfones, amplificador e colunas de 80 W

•Recomendado para salas de 8 x 8 metros e altura de 3 metros
Código: PASTA

Avançado:
• Indicado para salas médias sem instalação de áudio prévia

• Inclui dois microfones, amplificador 120 W ( 80 ohm) e 4 colunas de 80 W

•Recomendado para salas de 8 x 15 metros e altura de 3 metros
Código: PAADV

WX-LR100E/A Receptor infravermelhos (canal 1, canal 2)
WX-LR100E/B Receptor infravermelhos (canal 3, canal 4)

WX-LZ10E Suporte de carga

WX-LS100E Sensor infravermelhos

WX-LC10E Acoplador de sensores infravermelhos

WX-LZ110/G Carregador de bateria

WX-LT310E Microfone pingente sem fio

WX-LT100E Microfone de mão sem fio IR

WA-SA20NH Amplificador de som
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Gama actualizada
•Gama actualizada Fender de soluções em audio portátil

• Sistema todo-em-um integrado em uma única mala: amplificador e colunas

•Mais leves e compactos que a gama anterior

•Qualidade de audio melhorada

•Conexão USB no modelo Passport 500: reproduz no formato 
MP3 e WAV, permite gravar com qualidade CD em formato 
WAV directamente na memória USB

•Não inclui microfones de mão com cabo, deverão de ser 
pedidos em separado.

•Nova versão ultraportátil Passport Executive: solução de 
audio pessoal con 100 W de potência, só 3.4 kg de peso, 
microfone wireless UHF e bolsa de transporte incluida.

Acessórios opcionais Passport 150 PRO / 300 PRO / 500 PRO
•Microfone com fios de mão (código 069-9000-000)

•Microfone sem fios de mão (código 069-2201-960)

•Microfone sem fios de lapela (código 069-2205-960)

• Tripé para colunas, unidade (código FSPSK300AL)

• Suporte pé para microfone (código FRSM175)

• Suporte de mesa para microfone (código FDST88)

Áudio portátil 
para apresentações

Modelo

Tipo amplificador

Potência

Colunas

Entradas (micro/linha)

Entradas stereo

Microfones incluidos

Microfone wireless

Leitor/gravador por USB

Entrada 3.5 mm 

(para mp3 ou aux)

Saida de gravação

Dimensões cm *

Peso (kg)

Garantia **

Código

* al x an x fo
** 90 días para válvulas e colunas

Executive PA

Class D

100 W

1

1 (XLR)

1

sim, wireless

incluído

não

sim

sim

30 x 39 x 11.4 

3.4

2 anos

069-4400-060

300 PRO

150 PRO

Class D

150 W

2

2

2

não

opcional

não

sim

sim

-

13.6

2 anos

069-4401-060

300 PRO

Class D

300 W

2

4

2

não

opcional

não

sim

sim

-

20

2 anos

069-4403-060

500 PRO

Class D

500 W

2

6

2

não

opcional

.wav .mp3 / .wav

sim

sim

-

20

2 anos

069-4405-060

150 PRO / 300 PRO / 500 PRO / EXECUTIVE PA
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Que ecrã?
O ecrã é um elemento imprescindível em toda a apresentação. Por
muito boa que seja a ualidade do projector, 
as imagens devem ser projectadas de forma 
a que todos os assistentes possam ver e ler 
a apresentação perfeitamente.

Os ecrãs de projecção têm dois objectivos:

• Reflectir a informação visual sem perda da 
qualidade

•Distribuir a luz projectada na direcção do público

Passo 4. A tela de ecrã adequada
Pode escolher entre vários tipos de tela de ecrã.
A selecção dependerá, entre outras coisas, da luminosidade
do projector, da luz ambiente, da posição do projector
(pendurado no tecto ou situado à altura dos olhos) e a 
distribuição da sala de apresentação.

Passos de selecção
Nos quatro passos seguintes, estão especificados os
principais critérios de selecção que lhe permitem 
escolher o ecrã de projecção adequada.

Passo 1. Tipo de ecrã
Existem quatro tipos de ecrãs de projecção:

• Eléctricos

•Manuais

• Portáteis

•De projecção permanente

Um ecrã de projecção portátil é a melhor escolha se forem feitas
apresentações em diferentes lugares. Se a sala de projecção é 
permanente, pode escolher entre um ecrã eléctrico, manual ou de
projecção permanente, segundo as suas preferências pessoais e o
seu orçamento.

Passo 2. Relação de imagem
Em função do método de projecção, a imagen projectada tem uma
determinada relação de altura / largura. Para obter o melhor
resultado, é recomendable usar um ecrã de projecção que tenha a
mesma relação que a imagem projectada. Em linhas gerais, podem
distinguir-se as seguintes relações de imagem:

Passo 3. Dimensões do ecrã
As dimensões e a altura à que se situa o ecrã de projecção
regem-se pelas seguintes normas:

•Dimensões do ecrã de projecção
ALTURA da superfície de projecção igual a 1/6 da distância entre o
ecrã de projecção e a última fila de assentos.

LARGURA do ecrã de projecção:
Para 1:1 a largura é igual à altura
Para 4:3 a largura é igual a 1,33 vezes a altura
Para 16:9 a largura é igual a 1,78 vezes a altura

A) Altura de visão ideal
Para uso profissional deve ser de 125 cm como mínimo, no caso do
Home cinema, de 90 cm, no mínimo.

B) Distância de visão mínima
A percepção óptima da imagem proyectada depende de:
Distância de visão mínima = 1,5 x altura do ecrã de 
projecção (E).

A) 

B) 

Ângulos de visão
segundo o tipo de tela

•Ângulo de visão estreito
25o Esquerda / direita.
High Power

•Ângulo de visão amplo
50o Esquerda / direita.
Branca mate

Anchura / largura

1:1
4:3
16:9

Formato

Estándar
Vídeo
Panorámico cine
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Acessíveis e funcionais
Tripé

Resistentes e leves
Portáteis

Adaptáveis e económicas
Parede manuais

Cómodas e  silenciosas 
Parede eléctricas

Discrição elegante
Ocultação no tecto

Cinema de verdade
Home Cinema

Entorno doméstico
Moldura rígida

Em ponto de venda
Montras

Eventos e espectáculos
Desmontáveis 

Tripé

Portáteis

Murais manuais

Murais eléctricos

Ocultação no tecto

Home Cinema

Moldura rígida

Montras

Desmontáveis
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Código

TLT150-E
TLT180-E
TLT200-E

TLKW210

Alto x Largo

1:1

150 x 150 cm
180 x 180 cm
200 x 200 cm

4:3

152 x 208 cm

Ecrã acessível
• Indicado para diapositivos

• Caixa hexagonal

• Robusta: tripé e caixa de aço

•Dobrado fácil

• Tripé estável

•Monitor com margens laterais pretas

• Braço keystone incluído

Tripod ST

Ecrãs com tripé

^ TRIPOD ST

Branco mate
100º 
Preto
Quadrado 1:1

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

^ TRIPOD KING 

Branco mate S
100º 
Preto 
1:1, 4:3

Tela:
Ângulo de visão:
Color:
Formato:

Código

13026
13027
13030
TLCB244

Largura

150 cm
180 cm
200 cm
240 cm

Sacos de transporte

As bolsas de transporte são opcionais

Robusto polivalente
• Excelente robustez multiuso

•Montagem rápida

•Grande estabilidade com protecção 
antiderrapante

• Tubo de aço cromado que permite 
o ajuste de altura sem degraus

•Asa muito resistente que facilita 
o seu transporte

• Suporte superior para corrigir efeito 
keystone (3 posições) Código

TLK200
TLK240

TLKW240

Alto x Largo

1:1
200 x 200 cm
244 x 244 cm
4:3
183 x 244 cm 

TRAULUX

Tripod King

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho 
estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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Código

10400073
10400076
10400083

Alto x Largo

1:1
145 x 145 cm
160 x 160 cm
180 x 180 cm

^ PROVIEW

Branco mate S
100º 
Cinza escuro
Quadrado 1:1

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

Versátil
• Excelente relação qualidade-preço

•Apto para todos os métodos de projecção

• Tripé de dobrado fácil

•Margens pretas laterais de 2.5 cm que 
enquadram perfeitamente a imagem

•Tensor de monitor: superfície plana

•Braço keystone que elimina a distorção da imagem

ProView

^ Profissional

Branco mate S
100º
Cinza escuro
Quadrado 1:1

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

Código

10400044
10400048
10400052

Alto x Largo

1:1
145 x 145 cm
180 x 180 cm
200 x 200 cm

Código

13026
13027
13030
TLCB244

Alto x Largo

150 cm
180 cm
200 cm
240 cm

Bolsas de transporte

Las bolsas de transporte son opcionales

Leve e resistente  
• Braço keystone para eliminar a distorção da imagem

•Asa para facilitar o ajuste em altura

•Caixa nova de aço em cor cinza escuro com 
tampas anti-golpes de plástico

•Novo tripé de dobrado fácil

Profissional

Robusta para 
uso intensivo
•Muito robusta para uso intensivo

•Caixa de aço resistente a golpes e arranhaduras

• Superfície plana de projecção, com margens 
pretas de 2.5 cm

•Corretor efeito keystone e asa de transporte 
ergonómica

• Sistema de bloqueio do monitor durante o transporte

^ PROSTAR

Branco mate S
100º
Cinza escuro
1:1, 4:3

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

Código

10400055
10400056
10400057

10400063
10400064
10400065

Alto x Largo

1:1
180 x 180 cm
200 x 200 cm
240 x 240 cm
4:3
138 x 180 cm
153 x 200 cm
183 x 240 cm

Código

10830045
10830046
10830047

Largura

180 cm
200 cm
240 cm

As bolsas de transporte são opcionais

ProStar

Sacos de transporte
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Robusta
•Alta qualidade

•Muito resistente

• Para todo tipo de projecção

• Excelente extensão do monitor

•Margens pretas de 2.5 cm nos lados 
com formato 1:1 e de 5 cm; em todos 
os lados com formato 4:3

• Três formatos disponíveis: 1:1, 4:3, 16:9

^ PORTALITE

Branco mate S
100°
Alumínio 
Vídeo 4:3

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

60”
152 cm / 60"

142.6 x  10 x  8.5 cm
118 x 131 cm
186 cm
8 kg
10400012

Diagonal:
Dimensões
Monitor fechado:
Tamanho de tela:
Altura máxima:
Peso:
Código:

72”
183 cm / 72"

162.6 x  10 x  8.5 cm
138 x 151 cm
215 cm
9 kg
10400014

Diagonal:
Dimensões
Monitor fechado:
Tamanho de tela:
Altura máxima:
Peso:
Código:

PortaLite

Portáteis

Alta reflexão
• Para projecções portáteis

• Tela de alta reflexão

• Leve, Caixa de alumínio

•Montagem rápida

•Muito estável, dois pés dobráveis

• Três tamanhos disponíveis: 60”, 80” e 100”

LiteScreen

Código
Litescreen    Floorscreen

10530154 TL2013
10530157 TL2017
10530168 TL2020

Tela* Peso

8
9
11

Alto x largo
Polegadas
90 x 120 cm / 60” 
120 x 160 cm / 80”
152 x 203 cm / 100”

* Área de projecção

^ LITESCREEN

Datalux F
70°
Preto
Vídeo 4:3

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

FloorScreen

Económica
• Para projecções portáteis

• Tela Branco mate

• Leve, Caixa de alumínio

•Montagem rápida

•Muito estável, dois pés dobráveis

• Três tamanhos disponíveis: 
60”, 80” e 100”

^ FLOORSCREEN

Branco Mate 
100°
Preto
Vídeo 4:3

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:
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^ TABLESCREEN

Datalux F
70°
Preto
Vídeo 4:3
50 ”
76 x 102 cm
2 kg
184032

Tela:
Ângulo visão:
Cor:
Formato:
Diagonal:
Tamanho projecção:
Peso:
Código:

Ultraportáteis

Código

13035
13036

Diagonal Peso

9 Kg
11 Kg

60”
80”

Tamanho de projecção

90 x 120 cm
120 x 160  cm

Inseparável para as viagens
•Adequada para projectores ultraportáteis

•Ultraleve e compacta

•Montagem em muito poucos segundos

• Sólida estrutura de alumínio

• Tela de alta reflexão

TableScreen

^ COMPACT SCREEN

Branco  mate
100°
Alumínio branco
RAL 9006, detalhes azuis
Vídeo 4:3

Tela:
Ângulo visão:
Cor:
Formato:

Móvel e compacta
• Excelente relação qualidade / preço

• Sem tripé

• Leve e compacta

•Altura e inclinação ajustáveis

• Excelente extensão de tela

•Montagem rápida

•Margens pretas de 1.5 cm de largo

Compact Screen

Vista traseira do monitor

Encaixe de coluna



102 CHARMEX ‘10

Ecrãs de parede
^ SLIMSCREEN

Branco mate S
100º
Branca RAL 9016
1:1, 4:3 e 16:9 

Tela:
Ângulo visão:
Cor:
Formato:

Alto x Largo Código
1:1
125 x 125 cm 10200061
160 x 160 cm 10200062
180 x 180 cm 10200063
200 x 200 cm 10200064
4:3
153 x 200 cm 10200084

75 57

8

20

5

5

Económica
•Apta para qualquer tipo de projecção

• Leve e compacta

•Adaptável a parede ou tecto

•Mecanismo preciso de recolha do tela

• Extensão sem problemas graças à mola de
metal incluído

•Adequada para salas pequenas e medianas

•Acessórios: suportes murais e braços 
extensíveis para falso tecto (opcionais)

SlimScreen

Grande económica 
•Manual de grande tamanho

• Instalação em parede; caixa octogonal

• Faixas laterais pretas em formato 1:1

SlimScreen XL

^ SLIMSCREEN XL

Branco  mate S
100º
Metálica branca 
octogonal
Parede
1:1, 4:3, 16:9

Tela:
Ângulo visão:
Caixa:

Fixação:
Formato:

Alto x Largo Código
1:1
244 x 244 cm 10230020
4:3
185 x 244 cm 10230018
16:9
142 x 244 cm. 10230019

Acessórios
Suporte de 
parede 57 cm:               10800035

Suporte de ecrãs
Parede
• Par de suportes (57 cm. longitude) para
SlimScreen (cód. 10800036)

• Par de suportes para ProScreen e ecrãs com 
sistema Easy Install: 30 cm. longitude (cód.
10800041) ou 75 cm. (cód. 10800001)
Tecto
• Para ecrãs SlimScreen, ProScreen, Compact 
electrol, ProCinema, Cinema elecrol, Elpro, Elpro FR,
Cinelpro, Cinelpro RF (cód. 10800002)

Suporte de parede para Slimscreen e Proscreen
Suporte parede ProScreen e ecrãs com Easy Install

Código: 10800001 (75 cm)

Código: 10800041 (30 cm)

Suporte parede SlimScreen            Suporte parede SlimScreen XL

Código: 10800036 (57 cm)   Código: 10800035 ( 57 cm)
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^ PROSCREEN 

Branco mate S
100º
Branca RAL 9016
1:1, 4:3 e 16:9

Tela:
Ângulo visão:
Cor:
Formato:

Alto x Largo Código
1:1
200 x 200 cm 10200004
240 x 240 cm 10200006
4:3
153 x 200 cm 10200008
183 x 240 cm 10200009
213 x 280 cm 10200005
16:9
139 x 240 cm 10200023
162 x 280 cm 10200090

Tela de alta reflexão 
recomendável consultar

Robusta
•Alta qualidade

•Muito resistente

• Para todo tipo de projecção

• Excelente estensão do tela

•Margens pretos de 2.5 cm nos lados 
em formato 1:1 e de 5 cm em todos 
os lados em formato 4:3

• Três formatos disponíveis: 1:1, 4:3, 16:9

•Adaptável a tecto ou parede

•Acessórios: suportes murais e braços 
extensíveis para falso tecto (opcionais)

ProScreen

Recolha automática
• Excelente relação qualidade / preço

• Sistema SLR: recolha automática do tela

•Montagem no tecto ou parede

•Margens pretas nos lados em formato 
4:3 e superior preto em formato 16:9

Delta SLR

^ DELTA SLR

Branco mate 
100º
Branca RAL 9010
1:1, 4:3 e 16:9 

Tela:
Ângulo visão:
Cor:
Formatos:

Alto x Largo Código
1:1 
150 x 150 cm TLM150-E-SLR
160 x 160 cm TLM160-E-SLR
180 x 180 cm TLM180-E-SLR
200 x 200 cm TLM200-E-SLR
240 x 240 cm TLM240-E-SLR
4:3 
152 x 208 cm TLM210-SLR
16:9 
132 x 180 cm TLMW180-SLR
(visão 98x175cm)
152 x 203 cm TLMW200-SLR
(visão 112x198cm)

Robusta 
e económica
• Ecrã parede manual

• Sistema SLR: recolha automática 
do tela

•Adequada para uso intensivo

• Faixas pretas laterais

• Instalação no tecto ou parede

• Tela de alta qualidade

•Disponível em formato 1:1 ou 4:3

• Tampas laterais brancas

Executive SLR

^ EXECUTIVE SLR

Branco Mate
100º
Metálica branca, 
tampas brancas
Tecto e parede
1:1 e 4:3

Tela:
Ângulo visão: 
Caixa:

Fixação:
Formato:

Alto x Ancho Código
1:1
200 x 200 cm      TLMP200-SLR
240 x 240 cm TLMP240-SLR
4:3
183 x 240 cm       TLMP2400-SLRSujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho 

estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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Manual para casa
• Ecrã manual ideal para Home Cinema

•Margem preto superior extra grande: 
imagem à altura dos olhos

•Margem preta lateral de 5 cm em todos 
os lados

•Robusto mecanismo interno

• Tela perfeitamente esticada

•Montagem no tecto ou parede

•Ajustável a qualquer altura

•Disponível opcionalmente com tela 
cor cinza de alto contraste

• Inclui Easy Install

ProCinema

^ PROCINEMA 

Branco mate S
100º
Branco RAL 9016
4:3, 16:9

Telas:
Ângulo visão:
Cor Caixa:
Formato:

Alto x Largo Código

4:3
120 x 160 10600010
135 x 180 10600011
150 x 200 10600012
180 x 240 10600039
16:9
102 x 180 10600015
112 x 200 10600016
135 x 240 10600040

Alto x Largo Código

4:3
138 x 180 10200040
153 x 200 10200041
183 x 240 10200050
16:9
90 x 160 10200043
102 x 180 10200044
117 x 200 10200045
139 x 240 10200046

Tela cor cinza Alto Contraste S
Consultar

Fixa e económica
•Novo ecrã com sistema de moldura rígida 
com monitor esticada

•Concebido para Home Cinema

• Excelente relação qualidade / preço

• Tela perfeitamente esticada

•Margem preta de 8 cm em todos os lados 
o que aumente o contraste visual

•Dois formatos disponíveis: 4:3 e 16:9

HomeScreen

^ HOMESCREEN

Branco mate P
100º
Preta, 8 cm
4:3, 16:9
Pared
Alumínio

Tela:
Ângulo visão:
Margem:
Formatos:
Fixação:
Moldura:

Ecrãs Home Cinema

Económica 16:9
• Ecrã parede manual 16:9

• Excelente relação qualidade / preço

•Moldura preta superior drop

• Sistema SLR: recolha automática do tela

Delta Cinema SLR

^ DELTA CINEMA 

Branco mate S
100º
Branco 
30 cm 
16:9

Tela:
Ângulo visão:
Cor Caixa:
Drop superior:
Formato:

Alto x Largo Código

16:9
137 x 180 cm   TLMW180-SLR
(visão 
104x174cm)
147 x 200 cm  TLMW200-SLR
(visão 
109x194 cm)
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Eléctrico para casa
•O ecrã para casa mais usado

•Motor silencioso, potente e com 
ampla garantia

• Fundo superior preto extra largo, 
pode baixá-lo até a altura de visão 
requerida

•Margens pretas de 5cm nos quatro 
lados que aumentam a percepção 
do contraste

• Inclui interruptor de parede e cabo 
de ligação de 3 metros

•Acessórios opcionais: comando à 
distância por radiofrequência

• Inclui Easy Install

Cinema Electrol ^ CINEMA ELECTROL

Branco mate S
100º
Branco 
4:3, 16:9
Tecto e parede
5 anos
Metálica cor branca

Tela:
Ângulo visão:
Cor:
Formatos:
Fixação:
Garantia motor:
Caixa:

Profissional para casa
• Ecrã eléctrico profissional para Home Cinema

•Tela de grande grossura, espessura e rigidez

•Margem preta superior extra grande: imagem 
à altura da vista

•Margem preta lateral de 5 cm em todos os lados

• Inclui interruptor de parede e cabo de ligação de 3
metros

• Pode ser instalado no tecto 
ou parede

•Acessórios opcionais: controlo 
remoto por radiofrequência 
de 30 m de alcance

•Modelo RF inclui controlo remoto 
integrado de série

• Inclui Easy Install

Cinelpro Electrol / RF

Alto x Largo Código       Código
Cinelpro     Cinelpro RF

4:3
138 x 180 10100002 10100010 
153 x 200 10100003   10100011
183 x 240 10100004   10100012
16:9
102 x 180 10100006   10100014
117 x 200 10100007   10100015
139 x 240 10100008 10100016

Código

RTS1810630+
RTS1810096
10800004

Controlo remoto RF  

Suporte falso tecto

^ ACESSÓRIOS

Alto x Largo Código

4:3
138 x 180 cm
153 x 200 cm
16:9
102 x 180 cm
117 x 200 cm

10100054
10100055

10100057
10100058

Código

RTS1810630+
RTS1810096
10800002

Controlo remoto RF  

Suporte falso tecto

^ ACESSÓRIOS

Controlo remoto opcional

Controlo remoto opcional

^ CINELPRO ELECTROL / RF

Branco mate M
1350 gr/m2 peso
0.95 mm grossura
100º
Branco RAL 9016
4:3, 16:9

Tela:

Ângulo visão:
Cor Caixa:
Formato:

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão 
sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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Premium EF Electric

Eléctrica económica segura
• Ecrã de projecção eléctrico

• Excelente relação qualidade / preço

•Motor resistente, rápido e silencioso

•Comando à distância RF radiofrequência incluído

• Instalação fácil e rápida: sistema Easy Fix

• Cabo de 3 m de longitude com interruptor manual 
de accionamento e tomada eléctrico comum a parede 
(saída do cabo pela parte direita superior da caixa instalada)

• Tela branco mate, reverso de cor preta

• Faixas pretas laterais em 1:1; 4:3 (mais “drop” superior 
preto em 4:3)

Formato 4:3 com drop superior

^ PREMIUM EF ELECTRIC

Eléctrica
Branco mate
100º
Metálica branca
Parede e tecto, 
sistema Easy Fix
1:1 e 4:3
2 anos

Tipo:
Tela:
Ângulo visão:
Caixa:
Fixação:

Formato:
Garantia:

Código

TLP180EF
TLP200EF
TLP240EF
TLP300EF

TLPW200EF
TLPW240EF
TLPW300EF

Alto x Largo

1:1
180 x 180 cm
200 x 200 cm
244 x 244 cm
305 x 305 cm
4:3
178 x 204 cm
207 x 240 cm
263 x 300 cm

Skyline 

Eléctrica avantajada
• Ecrã eléctrico com caixa de alumínio

•Mais leve, mesma resistência

• Instalação fácil e rápida: sistema Easy Fix

•Motor de altas prestações, rápido e seguro

•Controlo remoto RF radiofrequência incluído, 
com receptor integrado dentro da caixa 

• Ligação de 12V para “trigger” de projector

• Ligação lateral tipo jack para accionamento com 
comando por cabo, incluído

• Faixas laterais pretas

• Saída do cabo pela parte esquerda inferior da 
caixa instalada

^ SKYLINE

Eléctrica
Blanco mate
100º
Aluminio blanca
Pared y techo, 
sistema Easy Fix
1:1 y 4:3
2 años

Tipo:
Tela:
Ângulo visão:
Caixa:
Fixação:

Formato:
Garantia:

Código

TSK180
TSK200
TSK240

TSKW200
TSKW240

Alto x Largo

1:1
180 x 180 cm
200 x 200 cm
244 x 244 cm
4:3
178 x 204 cm
207 x 240 cm

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, brillo o 
tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.

Controlo remoto RF

Controlo remoto por cabo

Controlo remoto RF

Instalação fácil EasyFix
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^ COMPACT ELECTROL

Branco mate S
100°
Branco RAL 9016
1:1, 4:3
Parede e tecto
5 anos
Metálica cor branca

Tela:
Ângulo visão:
Cor:
Formatos:
Fixação:
Garantia motor:
Caixa:

Código

10100070
10100071
10100072
10100076

10100075
10100077
10100078
10100087

Alto x Largo

1:1
160 x 160 cm
180 x 180 cm
200 x 200 cm
240 x 240 cm
4:3
153 x 200 cm
183 x 240 cm
213 x 280 cm
228 x 300 cm

Económica
•Modelo de acesso de grande 
qualidade da gama eléctrica PROJECTA

• Inclui Easy Install: facilmente 
adaptável a tecto ou parede 

• Barra tensora com forma triangular 
semi-integrada na caixa

•Motor potente e silencioso com 
garantia ampla

• Interruptor para montagem exterior

•Acessórios opcionais: controlo remoto 
por rádio, suportes murais, suportes 
falso tecto e interruptor com chave

Compact Electrol

Código

RTS1810630 +
RTS1810096
10800001
10800009
10800002

Controlo remoto RF

Suporte parede
Interruptor chave
Suporte falso tecto

^ Acessórios

Ecrãs electricos

Grande formato
•Novo design robusto, discreto e elegante em alumínio

•Motor robusto, 5 anos de garantia

•Montagem no tecto ou em parede

•Ajustamento fino da altura do tela

•Disponível em tela branco ou tela de retroprojecção

•Controlo remoto opcional

• Junta de união de monitor semi-visível em tela de retroprojecção

Master Electrol
Controlo remoto opcional

^MASTER ELECTROL

Branco mate P 
ou retroprojecção
100º / 60º
Parede ou tecto
5 anos
Alumínio anodizado

Tela:

Ângulo visão:
Fixação:
GarantIa motor:
Cor da caixa:

Tela branco

10130230
10130232
10130234
10130236
10130238
10130240

Alto x Largo

300x400
350x400
400x400
300x500
375x500
400x500

Tela 
retroprojecção

10130231
10130233
10130235
10130237
10130239
10130241

Formato 4:3

Controlo remoto opcional

Formatos 16:10 e 16:9 disponíveis, 
consultar

Código

RTS1810630 +
RTS1810096

Controlo remoto RF

^ Acessórios
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Eléctrica profissional 
•Ecrã profissional eléctrico de mais alta qualidade
•Ampla gama de medidas com telas de alta qualidade
•Motor rápido e silencioso com 5 anos de garantia
•Fácil instalação: sistema Easy Install
•Versão Elpro RF com controlo remoto de série e receptor RF
radiofrequência integrado em caixa
•Disponível com monitor M: monitor de duplo lado com estrutura
interna laminada de fibra de vidro, fazendo que o tela sempre
fique plana sem enrugamentos
•Opções: controlo remoto RF (Elpro), suporte de tecto
•Agora também com aspecto 16:9
•Kit de montagem para ocultar o ecrã em falso tecto opcional

Elpro / Elpro RF

Código

RTS1810630 +
RTS1810096
RTS1810631 +
RTS1810096
10800004
10800001
10800009

Controlo remoto RF

Controlo remoto 4 canais

Suporte de tecto
Suporte de parede
Interruptor chave

^ Acessórios 
Elpro Video 4:3

Controlo 
remoto 
opcional

Solução económica
• Só para ecrãs Elpro e Cinelpro electrol

•Moldura de alumínio para ocultar ecrã em falso tecto

•Válido só para ecrãs Cinelpro electrol e Elpro electrol (1:1)

• Em gama Elpro 4:3 perde-se o margem negro superior

• Feche perfeito mediante barra inferior de ecrã

•O ecrã não vai incluído

Kit montagem falso tecto

Código

10800060
10800061
10800062
10800063
10800064

Largo ecrã

180 cm
200 cm
240 cm
280 cm
300 cm

^ ELPRO / ELPRO RF

Eléctrica
Aço galvanizado, cor branca
Branco mate S ou M 
segundo modelos
100º
1:1, 4:3, 16:9
Tecto e parede
2.5 cm lateral en 1:1
5 cm total en 4:3
5 anos, 32 RPM

Tipo:
Caixa:
Tela:

Ângulo visão:
Formatos:
Fixação:
Faixas negras:

Garantia motor:

Código
Elpro

10100100
10100105
10100110
10100115

10100155

10100228
10100230

Alto x Largo

1:1
160 x 160 cm
180 x 180 cm
200 x 200 cm
220 x 220 cm
4:3
153 x 200 cm
16:9
102 x 180 cm
117 x 200 cm

Código
Elpro RF

10100236
10100237
10100238
10100239

10100245

10100253
10100255

^ Tela Branco Mate S

Código
Elpro

10100119
10100123

10100157
10100160
10100165

10100206
10100200

Alto x Largo

1:1
240 x 240 cm
300 x 300 cm
4:3
153 x 200 cm
183 x 240 cm
228 x 300 cm
16:9
117 x 200 cm
139 x 240 cm

Código
Elpro RF

10100129
10100131

10100172
10100174
10100177

10100217
10100213

^ Tela Branco Mate M

^ KIT MONTAGEM FALSO TECTO
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Profissional grande formato
• Ecrã profissional para salas de grandes dimensões

•Novo design com importantes melhoras

• Robusta caixa de aço com motor de alta velocidade e baixo nível sonoro

•Novo: inclui sistema de fixação Easy Install, que permite colocar as afixações 
à parede ao longo de 1 metro dos laterais

•Novo sistema de acesso de serviço: depois da instalação, o motor e o tela 
ficam acessíveis para trabalhos de ajuste e manutenção

• Inclui tela Branco M, máxima qualidade (sem faixas pretas)

• Paragem automática no desdobramento e retracção do tela, o que garante 
uma vida de uso longa

•Motor equipado com fechos eléctricos para evitar que desenrole de maneira 
acidental; dispõe também de corte eléctrico por sobreaquecimento

•A caixa e a barra inferior podem ser fabricadas de qualquer medida e cor 
para uma integração perfeita em qualquer ambiente ( consultar)

•Accionamento de parede de série, suporte falso tecto e controlo remoto RF opcional

Elpro Large

^ ELPRO LARGE 

Branco mate M
100º
Parede e tecto
5 anos
Metálica cor branca RAL 9010
CE 

Tela:
Ângulo visão: 
Fixação:
Garantia motor:
Caixa:
Regulamentos:

Código monitor
Alto x Largo                 Branco
300 x 400 cm 10100302
400 x 400 cm 10100304
365 x 500 cm 10100308

Opcional monitor com faixa preta
Consultar outras medidas

Código

RTS1810630 +
RTS1810096
10800008
10800009
10800004

Controlo remoto RF

Suporte parede
Interruptor chave
Suporte falso tecto

^ Acessórios

300 x 400 

400 x 400 

365 x 500

300 x 400 

400 x 400 

365 x 500

4175

4175

5175

2656-3656

2656-3656

3656-4656

4080

4080

5080

78 

84 

100

Tamanho
ecrã 

em cm

Tamanho
projecção

em cm
Peso
kg

Dimensões

Controlo remoto opcional.

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Código

10100302

10100304

10100308
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Profissional 
integrada no tecto
• Ecrã profissional eléctrico para embutir 
em falso tecto 

•O ecrã fica oculto, só é visível durante 
o seu uso

•Motor seguro e resistente

•Resistente caixa de aço

•Motor e tela ficam acessíveis depois 
da instalação

• Fecho mediante barra inferior ecrã

•Disponível em vários telas de alta qualidade, 
tela branco mate S e branco mate M

•Controlo remoto e receptor por IR de série 
(receptor integrado em caixa)

•As partes visíveis podem ser pintadas 
em cor RAL baixo pedido

•Opcional: braços separadores do falso tecto 

Integrator electrol

^ INTEGRATOR ELECTROL

Branco mate S
Branco mate M
100º
1:1, 4:3, 16:9
Tecto
5 anos, 32 RPM
Aço cor branco

Tela:

Ângulo visão:
Formatos:
Fixação:
Garantia motor:
Caixa:

TAMANHO

ECRÃ cm

180 x 180

200 x 200

240 x 240

280 x 280

300 x 300

138 x 180

153 x 200

183 x 240

213 x 280

228 x 300

102 x180

128 x 200

139 x 240

162 x 280

173 x 300

ASPECTO TAMANHO 

VISÃO cm

173 x 173

195 x 195

230 x 230

270 x 270

290 x 290

126 x 168

143 x 190

173 x 230

203 x 270

218 x 290 

95 x 168

107 x 190

129 x 230

152 x 270

163 x 290

CAIXA L1

mm

2275

2495

2895

3295

3495

2275

2495

2895

3295

3495

2275

2495

2895

3295

3495

CAIXA L2

min. mm

1829

2049

2449

2840

3040

1829

2049

2449

2840

3040

1829

2049

2449

2840

3040

CAIXA L2
max. mm

1989

2209

2609

3009

3209

1989

2209

2609

3009

3209 

1989

2209

2609

3009

3209

1820

2040

2440

2840

3040

1820

2040

2440

2840

3040 

1820

2040

2440

2840

3040

CAIXA L4
mm

2247

2467

2867

3267

3467

2247

2467

2867

3267

3467

2247

2467

2867

3267

3467

PESO
NETO kg

34

37

42

49

51

34

37

43

50

53

34

37

42

47

50

Código 
Branco Mate S

10101500

10101501

10101503

-

-

10101506

10101507

10101509

10101510

10101511

10101512

10101513

10101515

10101516

10101517

Código 
Branco Mate M

10101536

10101537

10101539

10101540

10101541

10101542

10101543

10101545

10101546

10101547

10101548

10101549

10101551

10101552

10101553

Margem extra
cm

-

-

-

-

-

41

24

5

15

15

72

60

44

15

15

1:1

4:3

16:9

CAIXA L3
mm
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TAMANHO
ECRÃ cm

180 x 180

200 x 200

240 x 240

280 x 280

300 x 300

138 x 180

153 x 200

183 x 240

213 x 280

228 x 300

102 x180

128 x 200

139 x 240

162 x 280

173 x 300

TAMANHO 
VISÃO cm

173 x 173

195 x 195

230 x 230

270 x 270

290 x 290

126 x 168

143 x 190

173 x 230

203 x 270

218 x 290

95 x 168

107 x 190

129 x 230

152 x 270

163 x 290

CAIXA L1
mm

2039

2259

2659

3059

3259

2039

2259

2659

3059

3259

2039

2259

2659

3059

3259

CAIXA L2
mm

1959

2197

2597

2979

3179

1959

2197

2597

2979

3179

1959

2197

2597

2979

3179

CAIXA L3
mm

1967

2187

2587

2987

3187

1967

2187

2587

2987

3187

1967

2187

2587

2987

3187

CAIXA L4
mm

1989

2209

2609

3009

3209

1989

2209

2609

3009

3209 

1989

2209

2609

3009

3209

PESO NETO
kg

19

21

25

28

31

19

20

24

27

29

19

21

23

26

28

Código 
Branco Mate S

10100805

10100806

10100808

-

-

10100811

10100812

10100814

10100815

10100816

10100817

10100818

10100820

10100821

10100822

Código 
Branco Mate M

10100841

10100842

10100844

10100845

10100846

10100847

10100848

10100850

10100851

10100852 

10100853

10100854

10100856

10100857

10100858

Margem extra
cm

- 

-

-

-

-

46

29

5

20

20

77

65

48

20

20

^ DESCENDER RF ELECTROL

Branco mate S
Branco mate M
100º
1:1, 4:3, 16:9
Techo
5 anos, 17 RPM
Aço cor branco

Tela:

Ângulo visão:
Formatos:
Fixação:
Garantia motor:
Caixa:

Eléctrica integrada no tecto 
• Ecrã eléctrico para embutir em falso tecto

•O ecrã fica oculto, só é visível durante o seu uso

•Motor seguro e resistente

•Resistente caixa de aço

•Motor e tela ficam acessíveis depois da instalação

• Fecho mediante barra inferior ecrã

•Disponível em vários telas de alta qualidade, incluindo o exclusivo tela
branco mate M, que só se pode enrolar numa direcção, garantindo uma
superfície sempre plana

•Controlo remoto e receptor RF de série (receptor integrado em caixa) 

•As partes visíveis podem ser pintadas em cor RAL baixo pedido

•Opcional: braços separadores do falso tecto e braços de parede

•Pode ser pedido sem controlo remoto RF

Descender RF electrol

ASPECTO

1:1

4:3

16:9
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Discreta e surpreendente
• Ecrã eléctrico oculto com elevação do chão

•Perfeitamente integrada em qualquer ambiente

•Robusta caixa: adequada para instalar em palcos ou no chão

• Tela esticada: braços tensores traseiros de elevação

•A caixa é fechada automaticamente por uma robusta tampa 
que protege o tela e o mecanismo

•Margens pretas de 5 cm. mais moldura preta inferior

• Controlo de parede de série

Ascender Electrol

^ ASCENDER ELECTROL

Branco mate S
100º
4:3
5 anos

Tela:
Ângulo visão:
Formatos:
Garantia motor:

Polegadas

100
120
150

Alto x largo

162 x 213 cm
185 x 244 cm 
231 x 305 cm

Comprimento
caixa

330 cm
330 cm
401 cm

Peso

220 kg
222 kg
265 kg

Código

10131592
10131593
10131594

Espectáculos, moldura curvada
• Ecrãs rígidos de construção tubular de até 27 metros de largo

• Fabricação à medida para cada solução personalizada

•Versão curvada, que pode ser fornecida com qualquer 
ângulo de curvatura baseado num lado do áxis

•Versão plana, as cordas tensoras estão recobertas de 
veludo preto, que evita a reflexão da luz

• Série 200: diâmetro do tubo 5.1 cm e ecrãs até 9 metros

• Série 300: diâmetro do tubo 7.6 cm e ecrãs até 27 metros

Série 200 / Série 300 
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Acessórios para ecrãs
Suportes de tecto
• Para pendurar os ecrãs do tecto ou do 
falso tecto

•O suporte é regulável até 100 cm, 
pode-se cortar para obter uma altura inferior

•Não apto para SlimScreen XL

Suportes de parede
• Separa o ecrã da parede resguardando 
quadros ou mobiliário

• Evita o efeito keystone com o uso 
de retroprojectores

Controlo remoto
• Três opções disponíveis:
controlo remoto emissor monocanal portátil, 
controlo remoto emissor multicanal portátil que
pode controlar até 4 ecrãs com um só comando
(necessita tanto de receptores de parede como de
ecrãs) ou emissor monocanal instalação fixa

• Todas as opções requerem um receptor fixo de
parede, imprescindível
Deve pedir-se em separado

•Pode instalar-se em ecrãs eléctricos já instalados

•Alcance de 30 m, por rádio-frequência

Pinças suportes de parede
• Fixa o ecrã à parede

•Para conseguir o ângulo de
inclinação desejado

• Evita a distorção da imagen
durante a projecção

Bolsas de transporte
• Indicadas para transporte de ecrãs com tripé

•Melhor arrumação, evitando pó e golpes 
inesperados

Código

10800036
10800035
10800041

10800001

10800008

SlimScreen (57 cm)
SlimScreen (57 cm)
Longitude 30 cm
ProScreen, ProCinema, Compact Elecrol,
Cinema Electrol, Cinelpro Electrol
Longitude 75 cm
ProScreen, ProCinema, Compact Electrol,
Cinema Electrol, Cinelpro Electrol, Elpro
Longitude 40 cm
Elpro Large

Código

RTS1810630
RTS1810631
RTS1810090
RTS1810096

Emissor monocanal portátil
Emissor multicanal portátil
Emissor monocanal fixo
Receptor fixo parede

Código

10800006
10800007

Pinças para ecrãs até 300 cm
Pinças para ecrãs mais de 300 cm

Código

13026
13027
13030
TLCB244

Tamanho

150 cm
180 cm
200 cm
244 cm

^ SUPORTE DE PAREDE

^ CONTROLO REMOTO

^ PINÇAS DE PAREDE

^ BOLSAS DE TRANSPORTE

Emisor monocanal fixo

Controlo remoto 
1 e 4 canais

Código

10800002

10800004

SlimScreen, Proscreen, Procinema,
Compact Electrol, Cinema Electrol,
Cinelpro Electrol, Descender, Integrator
Elpro, Elpro Large, Descender, Integrator 

^ SUPORTE DE TECTO

75 57

8

20

5

5
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Soluções pregáveis
• Ecrã desmontável para profissionais de aluguer 
e eventos

• Fácil montagem e desmontagem sem ferramentas 
adicionais

• Estrutura de alumínio muito leve

• Exclusivo sistema de dobradiças autobloqueio para uma
rápida montagem / desmontagem

•Reforço interno de esquinas: excelente estabilidade 
do marco

• Tela sempre perfeitamente plana

•Disponível em aspecto 16:9, consultar

• Telas de projecção frontal ou 
retroprojecção

• Inclui mala com rodas

Monoblox 32

•Marco quadrado de alumínio de 32x32 mm

•Tamanho até 447 x 340 cm (largura x altura)

• Pés tipo AT32

Monoblox 64

•Marco quadrado de alumínio de 64x32 mm

•Tamanho até 752 x 569 cm (largura x altura)

• Pés tipo AT32/64 até largura 508 cm, AT64 tamanhos
superiores

Monoblox 32 /  Monoblox 64

Grande Formato
Desmontáveis

^MONOBLOX 32 / 64

Branca, retroprojecção
4:3
Alumínio
5 anos

Tela:
Formato:
Marco:
Garantia:

Monoblox 64
Largura x altura*

4:3
447 x 340 cm
508 x 386 cm
630 x 447 cm
752 x 569 cm

Código frontal branca 

BXV-AV447
BXV-AV508
BXV-AV630
BXV-AV752

Cód. Retroprojecção

BXV-RV447
BXV-RV508
BXV-RV630
BXV-RV752

Código frontal branca

BXS-AV264
BXS-AV325
BXS-AV386
BXS-AV447

Cód. Retroprojecção

BXS-RV264
BXS-RV325
BXS-RV386
BXS-RV447

Sujeito a modificações técnicas ou erros. Todos os dados técnicos e indicação de formato, 
peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a modificação pelo fabricante sem aviso prévio.

Monoblox 32
Largura x altura*

4:3
264 x 203 cm
325 x 249 cm
386 x 294 cm
447 x 340 cm

*Tamanho de visão 20 cm menos. Formatos 1:1 e 16:9 consultar
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Alto x Largo Código Código

Branco Mate Frontal Da-Tex Retroproy.

1:1
244 x 244 cm 10530083 10530082
305 x 305 cm 10530085 10530084
366 x 366 cm 10530092 10530091
3:2
213 x 320 10530077 10530076
4:3
183 x 244 cm 10530071 10530070
229 x 305 cm 10530080 10530079
274 x 366 cm 10530096 10530099
320 x 427 cm 10530089 10530087
16:9
142 x 244 10530236 10530240
157 x 274  10530237 10530241
175 x 305 10530238 10530242
211 x 366 10530239 10530243

Dobrável para profissionais
• Solução definitiva para apresentações portáteis com grandes
tamanhos de ecrã

• Para eventos audiovisuais, feiras, exposições, congressos, etc.

• Ideal para empresas de aluguer de material e organizadores 
de congressos

• Inclui moldura de alumínio desmontável, suportes, 
tela de projecção frontal e mala rígida de transporte com rodas

•Rápida montagem em apenas 5 minutos

• Esticado perfeito do tela com colchetes de fixação

•Parte inferior da moldura é ajustável em altura entre 50 cm 
e 150 cm a partir do chão

•Altura e inclinação ajustável

•Disponível em versão para projecção frontal e retroprojecção 
(posterior)

Fast-Fold®

^ FAST-FOLD ® 

Branco mate D / Da-Tex
100º / 70º
1:1, 4:3, 16:9, 3:2
Alumínio

Tela:
Ângulo visão:
Formatos:
Moldura:

Disponível também telas separadamente. Consultar.

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão 
sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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VideoMaster / MagicGlass

Ecrã retroprojecção
• Ecrãs rígidos ideais para uso em espaços públicos e interiores

•Aplicações: montras, shoppings, pontos de venda, bancos, 
aeroportos, estações, bares, discotecas e edifícios públicos

• Imagens de excelente qualidade

• Ecrã VideoMaster: de retroprojecção cor cinza, de contraste médio 
e alta difusão

• Ecrã MagicGlass: de retroprojecção semitransparente com ângulo 
de projecção entre 22 e 35, de contraste médio e alta difusão

• Fácil instalação em qualquer espaço

•Disponível em formato 4:3, 16:9 e outras medidas. Consulte-nos

•Dois tipos de suporte disponível opcionais: flutuante de tecto 
de aço inoxidável incluído em ( 50” e 67”) ou suporte lateral com
contrapeso de aço inoxidável (opcional)

Aplicações

• Promoção em centros comerciais

• Pontos de venda

• Espectáculos e eventos

^ VIDEOMASTER / MAGICGLASS

Retroprojecção rígida
Cinza, contraste médio, alta difusão
Semitransparente, ângulo projecção entre 22º e 35º
Incluído em 50” e 67” (de tecto flutuante)
Consultar

Tipo:
VideoMaster:
MagicGlass:
Suporte:
Códigos:

Polegadas

50"
67"
80"
84"
100"
120"
136"

Dimensões
(largo x alto)

1016 x 762 mm
1361 x 1021 mm
1626 x 1219 mm
1707 x 1280 mm
2000 x 1500 mm
2438 x 1830 mm
2667 x 2000 mm

Disponível em formato 16:9
Outras medidas consultar

Sujeito a mudanças técnicas ou erros.
Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio

Promoção em centros comerciais

Espectáculos e eventos Espectáculos e eventos

Pontos de venda
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Ponto de atracção
• Ecrã tipo filme, 3 versões disponíveis

• Indicado para lugares públicos: tendas, montras, bancos, 
centros comerciais, museus...

•Grande qualidade de imagem: luminosidade e contraste, 
até com luz ambiental

• Fácil montagem: coloca-se sobre vidro ou superfície acrílica

• Pode-se descolar e colar de novo ( só modelo Flex Film)

•Ampla gama e medidas disponíveis

• Pode-se unir vários filmes para conseguir uma maior 
superfície

• Pode-se cortar para obter formas especiais

Aplicações Film Digital Signage

• Tendas

•Restaurantes

• Centros comerciais

•Museus 

•Montras

Twin Film / Flex Film Digital Signage

Tendas Restaurantes

Centros comerciais Museus Montras 

Montras Montras Centros comerciais

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão 
sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.

Tipo

Twin Film Dual*
Flex Film white Dual
Flex Film
Flex Film High Contrast

*Adesiva
Outras medidas consultar

Alto x Largo

62 x 111 cm
62 x 111 cm
62 x 111 cm
62 x 111 cm

Projecção

Frontal e retro
Frontal e retro
Uso frontal
Uso retro

Código

10950406
10950166
10950366
10950266
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^ PALADIO

Regulável 87 a 112 cm
45 x 45 cm deslizante
45 x 45 cm
Tripla, com cabo 5 m
Cinza claro RAL 7035
112 x 67 x 45 
(alto x largo x fundo)
ME180111

Altura:
Tabuleiro computador:
Tabuleiro DVD:
Tomada:
Cor:
Dimensões:

Código:

Multimédia
• Projector, computador e DVD numa única mesa

• Plataforma inclinável + 10 para projector

• Prateleira deslizante para computador portátil

• Prateleira para DVD ou VCR

• Triple tomada de ligação com cabo de 5m

•Dispõe de 4 rodas, 2 com travão

Mesas
Videoprojectores

PALADIO

^ PT3

Regulável 62-105 cm
39 x 39 cm
35 kg
Cinza claro
9.5 kg
ME18032

Altura:
Tabuleiro:
Capacidade carga:
Cor:
Peso:
Código:

Manejável
•Apta para qualquer equipamento audiovisual

•Manejável, móvel e robusta

•Máxima segurança, graças ao seu baixo cen-
tro de gravidade

• Estável, projecções sem oscilações

•Ampla plataforma

•Altura regulável

•Dispõe de 4 rodas, 2 com travão

• É servida desmontada

PT3

Bandeja para aparelhos
auxiliares

A bandeja do 
computador é  extraível

Triple tomada de ligação

Altura ajustável em 
infinidade de posições

Bandeja manejável Quatro rodas com travão

Tudo em um
•Carrinho portátil profissional

•Dupla função: mesa e carrinho ao mesmo tempo

•2 plataformas dobráveis e reguláveis 
em altura

• Fácil de montar

•Dobrada ocupa pouco espaço

•Rodas robustas com perfil de borracha

^ STANDMASTER

Regulável 85-125 cm
35 x 45 cm
24 x 36 cm
Mecanismo com gás
13 kg
Branco 
ME18003-P

Altura:
Tabuleiro superior:
Tabuleiro inferior:
Ajuste em  altura:
Peso:
Cor:
Código:

STANDMASTER

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho 
estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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Elegante e funcional
•Mesa funcional com 3 prateleiras de série

• Prateleira superior fixa em altura: 100 cm

•As duas prateleiras inferiores são 
reguláveis em altura

• Prateleira telescópica em altura 
até 145 cm (opcional, código 18022)

• Construção sólida sobre tubos de aço

•Coluna de alumínio anodizado, ajustável em altura

• Prateleiras de aço reguláveis em altura de forma 
independente

•Duas das prateleiras podem ser alinhadas e formar uma
plataforma de 35 x 64 cm

•Triple tomada com cabo de 1.4 m

• Incorpora 4 rodas, 2 com travão

MultiStage

^M310

Regulável 85-120 cm
50 x 40 cm
25º
Opcional, 415 x 340 mm.
10 kg
Cinza claro
M310 (mesa)
M310-est (prateleira inferior)

Altura:
Tabuleiro superior:
Inclinação tabuleiro:
Prateleira inferior:
Capacidade de carga:
Cor:
Código:

Altura ajustável até 145 cm com 
prateleira telescópica opcional

Estável e moderna
• Para projectores e outros equipamentos

• Estável e muito robusta

•Ajustável em altura

• Plataforma inclinável

•Grande capacidade de carga

•Opcional prateleira inferior para computador 
portátil ou DVD

•Bandeja principal inclinável para corrigir efeito keystone

M310

Altura ajustável segundo cada aplicação

Prateleira opcional

^MULTISTAGE

100 cm (até 145 cm opcional)
35 x 32 cm., x 3 ud.
8 kg cada prateleira
16 kg aprox
Alumínio branco RAL 9006
100 x 55 x 73 cm (A x L x F)
18020

18021
18022

Altura:
Prateleiras:
Capacidade de carga: 
Peso:
Cor:
Dimensões:
Código Mesa:
Prateleiras opcionais:
35 x 32 cm
Altura até  145 cm

Triple tomada

Prateleiras reguláveis

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho 
estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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^ TELEMASTER

Regulável 80-140 cm
64 x 43 cm
25 kg
Cinza oscuro
6 kg

11230083-PM
11830001

Altura:
Tabuleiro superior:
Capacidade carga:
Cor tabuleiro :
Peso:
Códigos
Mesa:
Prateleira opcional:

Flexível e portátil
• Para apresentações móveis

• Prateleira de plástico rígido

• Incorpora asa de transporte

• Fácil e rápido dobrado dos pés

• Pés telescópicos de grande estabilidade

•Regulável em altura e inclinação

•Grande capacidade de carga

•Opcional prateleira inferior 
para equipamento auxiliar

^ GIANT 

115 cm
40 x 40 cm
40 x 40 cm
25 kg / 15 kg
10 kg
Cinza RAL 7021
11200036

Altura:
Tabuleiro superior:
Tabuleiro inferior:
Capacidade carga:
Peso:
Cor:
Código:

Leve e versátil
• Leve e portátil

• Dobrável: fácil armazenamento e transporte

• Resistente: para uso intensivo

• Plataforma superior inclinável para corrigir a 
distorção da imagem

•Tabuleiros anti deslizantes com canto anti-queda

•Boa capacidade de carga

Giant 

TeleMaster

^MP15

Regulável 69-99 cm
50 x 40 cm
40 kg
4, 2 com travões 
Preto
12 kg
STMP15N

Altura:
Tabuleiro:
Capacidade carga:
Rodas:
Cor:
Peso:
Código:

Telescópica
• Para todo tipo de equipamentos audiovisuais

• Regulável em altura: para projectores e retroprojectores

• Estrutura metálica revestida de pintura epoxy 
pigmentada a 185o

• Tabuleiro de aglomerado 

• Incorpora rodas

MP15

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão 
sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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^MER 02

104 - 122.5 cm (tabuleiro superior) 
44.5 x 31.5 cm (ambos)
8 kg
11.5 Kg
Cerejeira, alumínio
STMER02/CAL/CR

Altura:
Tabuleiro:
Capacidade carga:
Peso:
Cor:
Codigo:

Elegante e prática
• Funcional: para projector e portátil

• Estável e móvel graças ao pé com 5 rodas 
( 2 com travão)

• Tabuleiro superior regulável em altura 
e com deslocamento lateral

• Tabuleiro inferior fixo

• Base de aço e tabuleiros de aglomerado

MER 02

Compacta e inclinável
• Para qualquer tipo de projector

•Manejável e robusta

• Bandeja inclinável com canto anti-queda

•Altura regulável

• Estável, projecções sem oscilações

•Ampla plataforma

• Inclui 4 rodas para óptima mobilidade

Altura regulável Rodas com travões 

SOLO 9000
^ SOLO 9000

80-120 cm regulável
50 x 40 cm
20 kg
15º
Cinza RAL 7021
11 kg
11200039

Altura:
Tabuleiro:
Capacidade carga:
Inclinação:
Cor:
Peso:
Código:

Regulável

^ OHP

75 cm
46 x 41 cm
46 x 30 cm
Branco RAL 9016
12 kg
25 kg central
5 kg lateral
75 x 47x 47 cm 
(alt x larg x Comp)
TS1700012

Altura:
Tabuleiro central:
Espaço retroprojector:
Cor:
Peso:
Capacidade de carga:

Dimensões:

Código:

Multiuso projecção
•Design robusto, grande capacidade de carga

•Multiuso: retroprojectores inclusive projectores

•Duas plataformas centrais ajustáveis em altura

• Plataforma lateral incluída

• Incorpora 4 rodas, 2 com travão

OHP

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a 
mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.



122 CHARMEX ‘10

^ Carro Proyección VT1

92,5 - 108 / 60 /45 cm 
(alto x largo x fundo)
45 x 60 cm. de plástico rígido
Tabuleiro superior, 108 cm
Tabuleiro do meio, 92.5 cm
13.5 kg
90 kg aprox.
Preto
ME1802

Dimensões:  

Tabuleiros: 
Altura:  

Peso:
Capacidade de carga:
Cor:
Código:

VT1

^MF130

130 cm
Metálica
69 x 48 cm
60 x 48 cm
69 x 48 cm
50 kg (superior)
Preto
21 kg
STMF130

Altura:
Estrutura:
Tabuleiro superior:
Tabuleiro do meio:
Tabuleiro inferior:
Capacidade de carga:
Cor:
Peso:
Código:

Múltiplos usos
• Para qualquer equipamento de  
apresentação: TV, DVD, vídeo, 
retroprojectores ...

• Funcional, resistente e versátil

• Boa qualidade a um preço excelente

• Tabuleiros de madeira aglomerada 
revestida

•Muito estável: quatro rodas de grande
tamanho com perfil de borracha

• Excelente capacidade de carga

MF130

Rodas resistentes de grandes dimensões

^MF985

85 cm
Metálica
69 x 48 cm
60 x 48 cm
69 x 48 cm
50 / 40 / 50 kg
(sup/ meio/ inf)
Preto
20 kg
STMF985

Altura:
Estrutura:
Tabuleiro superior:
Tabuleiro do meio:
Tabuleiro inferior:
Capacidade de carga:

Cor:
Peso:
Código:

Multifuncional
• Para material audiovisual e de escritório

• Robusto e resistente

• Estrutura tubular de ferro

• Tabuleiros de madeira aglomerada revestida

• Tabuleiro de meio regulável em altura

• Incorpora 4 rodas, 2 com travão

• Estrutura metálica revestida de pintura epoxy
pigmentada a 185o

MF985

Disponível com rodas mais
pequenas e mais económico. 
Código: MF9130 

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho estão 
sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.

Perfeito para 
projectores opacos
• Ideal para PLUS DP 30 e OPUS

•Apto para qualquer outro equipamento 
audiovisual pesado

•Robusto e resistente

• Fácil de montar

• Estrutura de plástico rígida com tabuleiros 
de plástico de alta resistência

• 4 rodas, duas com travão



CHARMEX ‘10 123

Tribunas e 
porta-catálogos

Design actual
• Tribuna moderna e elegante

•Muito estável e resistente

• Tabuleiro de leitura regulável em altura

•Robusta coluna de alumínio

• Base de tubos de aço

• Prateleira inferior regulável em altura

• Incorpora 4 rodas de grande tamanho, 2 com travão

LECTERN

^ LECTERN

Regulável  100-130 cm
60 x 45 cm
40 x 30 cm
4 (2 con freno)
17 kg aprox.
Alumínio branco RAL 9006
Cinza claro
100-130 x 60 x 50 cm 
(A x L x F)
ME18025

Altura:
Tabuleiro leitura:
Prateleira inferior:
Rodas:
Peso:
Cor coluna:
Cor prateleira :
Dimensões:

Código:

^ CLASSIC

119 cm
55 x 26 cm
17 kg
Branco RAL 9016
(estrutura)
Cinza claro 
(tabuleiros)
119 x 59 x 45 cm
11300001

Altura:
Tabuleiro superior:
Peso:
Cor:

Dimensões:
Código:

Porta-catálogos móvel
•Duas opções em porta-catálogos: o clássico Caddy 
e o novo FlexFold

• Estrutura metálica em ambos modelos

• Caddy: dobrável, instalável na parede ou no chão, 
10 compartimentos

• FlexFold: de chão, dobra-se como um acordeão 
ocupando muito pouco espaço durante o transporte

CADDY / FLEXFOLD

^ CADDY

137 cm
23.5 x 19 x 1.5 cm
6.5 kg
Preto
137 x 30 x 24 cm
TL953

Altura:
Compartimientos:
Peso:
Cor:
Dimensões:
Código:

Prateleira inferior regulável

Tabuleiro fixo de apoio para a asua
apresentação

Com estilo
• Sólida estrutura metálica com frontal apto
para incluir o logótipo da empresa

• Incorpora rodas, 2 com travão

• Tabuleiro superior inclinado para fácil e
cómoda leitura

• Prateleira inferior adicional acessível

• Tabuleiros resistentes e fáceis de limpar

•Montagem fácil e rápida

CLASSIC

^ FLEXFOLD

6
162 x 62 x 26 cm
38 x 62 x 26 cm
6 kg
Cinza
TL40008

Compartimentos:
Dimensões:
Dimensões dobrado:
Peso:
Cor:
Código:FlexFold Caddy
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^ HILINE 150

150 cm
Metálica
75 x 55 cm
13.5 cm de ancho
70 / 30 kg (sup/inf)
10 cm Ø
30 kg
Cinza claro
11400036-92

Altura:
Estrutura:
Tabuleiros:
Colunas:
Capacidade de carga:
Rodas:
Peso:
Cor:
Código:

Maior amplitude
• Especial para colocar telas e televisões

• Para uso intensivo e empresas de aluguer

• Prateleiras reguláveis, resistentes e fáceis de limpar

•Robustas colunas laterais de alumínio anodizado

•Rodas de grande tamanho com travão que dão maiores
possibilidades de manobrar

•Montagem rápido e simples

HiLine 150

^ PROLINE 125

125 cm
75 x 55 cm
13.5 cm de largo
60 / 15 / 15 kg
(sup/meio/inf)
8 cm Ø
33 kg
Cinza claro
11400046-90

Altura:
Tabuleiros:
Colunas:
Capacidade de carga:

Rodas:
Peso:
Cor:
Código:Apresentações com estilo

•Design compacto

• Sólida construção para uso intensivo

• 3 prateleiras resistentes e fáceis de limpar

•Robustas colunas laterais de alumínio anodizado

•Rodas de grande tamanho, duas com travão

•Montagem rápida e fácil

ProLine 125

Prateleiras ajustáveis em intervalos
de 11 cm

Indispensável 
nas salas de aulas
• Para TV e vídeo

•Grande qualidade a um preço imbatível

•Dois modelos, duas alturas disponíveis: 125 
(3 prateleiras) ou 95 cm (2 prateleiras)

• Robusta estrutura de aço que protege os tabuleiros

• Prateleiras resistentes e fáceis de limpar

•Montagem rápida e fácil

• Incorpora 4 rodas de grande dimensões, 2 com travão

ClassicLine 125 / 95

^ CLASSICLINE 125 / 95

125 / 95 cm
85 x 50 cm

50 / 20 / 15 kg (125)
50 / 15 kg (95)
10 cm Ø
28 / 20 kg
Cinza claro RAL 7021
11400029 (125 cm)
11400027 (95 cm)

Altura:
Tabuleiros:
Capacidade 
de carga:

Rodas:
Peso:
Cor:
Código:

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho 
estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.



CHARMEX ‘10 125

Vista traseira e portas interiores 
com porta-documentos

MOBY-GO2
Robustez elegante
•Armário de apresentações compacto 
e manejável

•Apto para incluir todo o material necessário 
num só armário

•Construção de aço com parte superior de 
tabuleiro laminado

•Dispõe de 3 prateleiras: superior, que se 
pode extrair e 2 fixas

•Dupla porta principal com fechadura 
que abre 270º

• Porta traseira de serviço com fechadura: 
fácil acesso

•Ventilação traseira

• Porta-objectos no interior das portas

•Móvel, 4 robustas rodas com travão

•Braço para fixação à parede, opcional

• Bandeja interior para inclinar o projector, 
disponível como opção

^MOBY-GO2

94 cm
Aço

94 x 73 x 67.5 cm (A x L x F)
72 x 65x 56 cm (A x L x F)
Cinza 
10 cm Ø
TS1200011
TS1200005

Altura:
Estrutura:
Dimensões:
Externas:
Internas:
Cor:
Rodas:
Código:
Bandeja projector:

Carregador de portáteis
•Carrinho para guardar e carregar computadores portáteis

• Capacidade para 16 computadores portáteis

• Cumpre as mesmas especificações que o armário Moby-Go

•Grande resistência do carrinho e das rodas, para uso intensivo

•Acessível por a porta principal e por as portas traseiras

• Circuito eléctrico que evita as subidas de tensão

• Interruptor de corrente iluminado

• Fechadura com chave

•Manejável: 4 rodas, duas com travão

•Ranhuras de ventilação em portas, laterais e prateleiras

•Asas para a manobra do carrinho integradas

• Ligações de corrente na parte traseira para carregar 
facilmente os computadores

• Batente de borracha nos laterais para evitar que as portas 
se fechem de maneira violenta

•Opcionalmente pode ser fixado à parede para imobilizá-lo

Moby-Go 16 Estação de carga

Portas traseiras

^MOBY-GO16 
Carregador de portáteis

Metálica
16 
4, duas com travão

1040 x 915 x 620 mm 
(A x L x F)
710 x 850 x 590 mm 
(A x L x F)
90 kg
Cinza claro
TS1200020E
TS1200021

Construção:
Capacidade:
Rodas:
Dimensões:
Exteriores:

Interiores:

Peso:
Cor:
Código:
Soporte anclaje en pared
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TV-120 com armário opcional TV-76Armário TV120

Armário TV76

Armários 
para TV e vídeo

^ TV7

190 cm
66 x 91 x 54 cm
60 / 20 / 20 / 60 kg 
(sup/ meio/ meio/ inf)
75 kg
Cinza claro
190 x 95 x 66 cm
ME18007-TV

Altura:
Compartimento TV:
Capacidade de carga:

Peso:
Cor:
Dimensões:
Código:Grande capacidade

•Armário seguro e robusto

• Para TV, DVD, magnetoscópios, 
fitas de vídeo e material diverso

•Compartimento separado para TV

• Tabuleiros ajustáveis em altura

• Saídas de ventilação e cablagem

•Triple tomada e cabo de segurança de 6 m

• Fechadura e barra adicional para segurança extra

•Abertura de portas a 270ºo para facilitar a localização do material

• Estabilidade garantida para equipamentos pesados

• Primeira prateleira do meio é extraível

• Incorpora 4 rodas, 2 com travão

TV7

^ TV8

120 cm
66 x 91 x 54 cm
60 / 20 / 60 kg (sup/ meio/ inf)
45 kg
Cinza claro
120 x 95 x 66 cm
ME18008-TV

Altura:
Compartimento TV:
Capacidade de carga:
Peso:
Cor:
Dimensões:
Código:

Muito seguro
•Armário seguro e robusto: para TV, 
reprodutores e material diverso

• Tabuleiro do meio extraível: 
maior comodidade

• Saídas para ventilação e cablagem

•Triple tomada e cabo de segurança de 6 m

• Fechadura e barra adicional para segurança extra

•Abertura de portas de 270oº para facilitar a 
localização do material

• Incorpora 4 rodas, 2 com travão

• Estabilidade garantida para equipamentos pesados

TV8

Dobradiças metálicas
resistentes

Rede para ventilação

Bandeja intermediária extraível para maior comodidade

^ TV-120

120 cm
Metálica
2 mais base
125x95x58cm (Alt x Larg x Comp)
Cinza
TS12095

Altura:
Estrutura:
Nº prateleiras: 
Dimensões:
Cor:
Código:

^ TV-76

70 cm
Metálica
76x95x58cm (Alt x Larg x Comp)
Cinza
TS12076

Altura:
Estrutura:
Dimensões:
Cor:
Código:

TV-120 / TV-76
Armário apresentações económico
•Armário para apresentações de dois módulos

•Composto por duas peças TV-120 e TV-76 (se pedem separadamente)

• Estrutura metálica

• Portas de aglomerado conformado com fechadura

•Modulo: TV 120 inclui duas prateleiras reforçadas reguláveis em altura, 4
rodas (duas com travão), calha interior para ligar a TV-76

•Rede traseira de ventilação em ambos armários
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^ SECURLINE 44

190 cm

70 / 5 (x 3) / 15 kg 
(sup/meio/ meio direita)
10 cm Ø
90 kg
Cinza claro
190 x 103 x 67 cm
11400021

Altura:
Capacidade 
de carga:

Rodas:
Peso:
Cor:
Dimensões:
Código:

Espaçoso e elegante
• Pequena central de apresentação multimédia

•Armário inferior com três compartimentos reguláveis
em altura para equipamentos vários e acessórios

• Espaço de grande volume para equipamento 
adicional

• 2 portas duplas com fechaduras independentes

• Colunas elegantes com revestimento de alumínio
anodizado

•Abertura de portas de 2700ºº

• Fácil manipulação da cablagem interna

•Ventilação interior dos equipamentos assegurada

• Incorpora 4 rodas de grandes dimensões, 2 com
travão

•Disponível em cor faia baixo pedido

SecurLine 44

^ SECURLINE 35

190 cm

70 / 15 / 15 kg
(sup/inf/inf)
10 cm Ø
72 kg
Cinza claro
190 x 103 x 67 cm
11400019

Altura:
Capacidade 
de carga:

Rodas:
Peso:
Cor:
Dimensões:
Código:

Coluna de alumínio 
com forma ovalada

Rodas com 10 cm de 
diâmetro com travão

Compacto e moderno
• Espaço para um aparelho de TV grande

• 2 prateleiras cobertas para DVD, caixas 
e outros acessórios

• Portas com fechaduras

•Gavetas inferiores independentes com fechadura

•Colunas elegantes com revestimento de 
alumínio anodizado

•Abertura de portas de 270º º̊

• Fácil manipulação do cablagem interno

•Ventilação interior dos equipamentos assegurada

• Incorpora 4 rodas de grandes dimensões, 2 com travão

•Disponível em cor faia baixo pedido

SecurLine 35

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos de formato, peso, brilho ou tamanho 
estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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Armário carregador portáteis
• Solução definitiva para evitar o furto de computadores portáteis em
escolas, universidades e empresas

•Desenvolvido junto com especialistas em segurança, polícia e colégios

•Versões com capacidade para 20 ou 30 computadores portáteis

•Apto para a maioria de marcas e modelos de computador até 17”

• Ligação eléctrica para a carga das equipas

•Dois caixões extraíveis de aço temperado para armazenamento 
de acessórios

• Tomadas de alimentação europeias

• Ligação traseira CAT5 instalada

•Resistentes rodas com freio

• Estantes extraíveis: máxima versatilidade

•Painéis laterais perfurados para ventilação

• Firmes directrizes do produto: carga de trabalho estática 890N, 
carta de trabalho máxima 1335N

•Pode-se fixar ao chão com acessório opcional

•Unidade montada e lista para utilizar (só se devem montar rodas e
puxador)

• Possibilidade de ligação LAN e WIFI

Segurança
•Cuidada segurança que o convertem no carro anti-roubo 
mais seguro para portáteis

• Construção em aço completamente soldada

•Portas de aço de 2 mm de grossura de dobradiça única

•Duas barras centrais de carbono em coluna interior

•Dupla fechadura de segurança de aço com chaves independentes

Opções
• Freio de segurança em chão

•Coberta de superfície de borracha

LAP E-Séries

^ LAP E-Séries

Aço
Aço de 2 mm
Europeia
155 mm com freio
Negra com portas e estantes em cinza
CE

Construção:
Portas:
Toma eléctrica:
Rodas:
Cor:
Normativa:

Ligações eléctricas Fixador de chão opcional Dupla fechadura de segurança Caixões para acessórios Integração LAN (não incluído)

Peso

70 kg
100 kg

Código

LAP20E
LAP30E

Dimensões 
(A x L x P)

925x503x560 mm
1275x982x560 mm

Capacidade

20 computadores
30 computadores

Código

FLOORDOCK
EXTRAHANDLE
TOPMAT LAP20

Acessórios

Freio segurança chão
Asa extra
Coberta antideslizante




