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25 anos de experiência, um desafio para o futuro

O catálogo que tem nas suas mãos coincide com os 25 anos da fundação da empresa. Ao longo destes anos,
e em diversos períodos, desenvolvemos uma dedicada atividade profissional, que nos permitiu chegar até
aqui.

Esta é uma ocasião especial para agradecer aos nossos clientes, fornecedores e colaboradores, o seu apoio
ao longo destes anos.

O objetivo atual e futuro é consolidar a nossa posição no mercado, assim como enfrentar novos desafios de
desenvolvimento de acordo com a evolução do ambiente em que estamos presentes, além de assumir novas
atividades que nos permitam diversificar o negócio.

Desde a sua fundação em 1968 fizémos um esforço por:

• Dispor de uma gama ampla de produtos e serviços, de excelente qualidade, graças a acordos de
distribuição com marcas líderes, que permitem incorporar novidades de forma imediata.

• Estabelecer um serviço ao cliente adequado para conseguir a maior satisfação, mantendo uma relação
qualidade/ preço/ valor acrescentado acorde com a necessidade em cada momento.

• Estabelecer o suporte técnico pós-venda que o mercado requer para uma completa satisfação do
utilizador.

O resultado destes anos de trabalho e dedicação, fica resumido no catálogo que tem nas suas mãos. Nele
encontrará a solução mais adequada às suas necessidades: escolha-a  e se precisa de alguma informação
adicional, teremos todo o gosto em ajudar.

Charmex Internacional, S.A.
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Soluções em videoprojeção profissional 
Pomos ao seu alcance qualquer solução em videoprojeção, desde uma apresentação de empresa ou de ambiente educativo até uma 
projeção em 3D, passando por projeções espectaculares para concertos ou grandes eventos. Saiba mais na página seguinte

Soluções Flat Panel
Dispomos de imensas soluções que lhe permitirão mostrar em espaços públicos e privados toda a informação de sua empresa e seus 
produtos, oferecendo uma gestão dinâmica, fácil e eficaz dos conteúdos. Para mais informação consulte a página 28

© Christie/Christian Herzenberger. Cliente: Ton + Bild para Brucknerhaus Linz
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Soluções em Interativos 
A forma de dar as aulas nas salas mudou, as reuniões de empresa também. Os quadros interativos 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 interativos que oferecemos na página 42

Soluções em Videoconferência 
Descubra como estão a evoluir as reuniões de empresa e como as distâncias já não são inconveniente para tirar o máximo partido do seu
tempo e dinheiro. Maximize seu tempo e os seus recursos com a videoconferência e telepresença. Conheça as soluções que lhe propomos
na página 50
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Soluções em projeção profissional
Oferecemos uma ampla gama de soluções em diferentes aplicações audiovisuais. As atuais possibilidades de apresentação e visualização
de conteúdos foram ampliadas. O uso de novas soluções técnicas e dispositivos de visualização permite executar projetos de altíssimo
nivel visual, o que dá asas para criatividade dos criadores de conteúdos e novos conceitos visuais.

• Instalação de sistemas de apresentação (projeção, 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 ócio, discotecas, sistemas de deformação de imagem e sincronização 
de projeções

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

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

• Sistemas de alta projeção para o mercado de aluguer. Processadores de direto e equipamentos auxiliares

• Serviços de valor acrescentado para o profissional deste mercado

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

Projeção, controlo e gestão de imagens

© Christie/Louise Stickland. Cliente: Tadco/Digital Fabric para Amafa - Kwazulu
Natal's independent heritage

© Christie/Michel Djaoui/4 Horizons/Damien Fontaine. Cliente: Aidio Technique/Alabama
Media/VLS para a cidade de Lyon, Francia

© Christie/Michel Djaoui/4 Horizons/Damien Fontaine. Cliente: Aidio
Technique/Alabama Media/VLS para a cidade de Lyon, Francia

© Christie. Cliente: Master Image Films para Airbus
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Projeção espetacular

Formatos avançados de imagem

Sistema de 3D ativo e passivo

© Christie/Michel Djaoui/Place des Terreaux/ Marie-Jeanne Gauthé. Cliente: Aidio
Technique/Alabama Media/VLS para la ciudade de Lyon, Francia

© Christie/EDY CP/4 Horizons. Cliente: Système Son para Grottes de Choranche,
France

© Christie/Matt Wain Pictures. Cliente: A to V para Co-operative Retail

© Christie / Matt Wain Pictures.  Cliente:  Antycip Simulation Ltd para Teesside
University

© Christie / Matt Wain Pictures.  Cliente:  Antycip Simulation Ltd para Teesside University

© Christie/Matt Wain Pictures. Cliente: A to V para Co-operative Retail
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Realidade virtual

• Soluções para aplicações específicas e ambientes imersivos

•Realidade virtual

• Sistemas 3D ativo e passivo

•Material acessório para projeções estereoscópicas

SÉRIE MIRAGE E MATRIX

SIMULACÃO E 3D

Control Zero Maintenance

•Display walls mediante cubos de retroprojeção para ambientes
de alta disponibilidade que requerem mostrar informação de alta
qualidade

• Sistemas de retroprojeção baseados em tecnologia LED 
de baixa manutenção ( Zero maintenance)

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

ENTERO™ LED

© Christie/Matt Wain Pictures. Ciente: MTV Networks International

© Christie. Cliente: Master Image Films para Airbus

© Christie / Matt Wain Pictures.  Cliente:  Antycip Simulation Ltd para 
Teesside University  
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SPYDER

Versátil e espetacular

•A série de vídeo processadores para apresentações
espetaculares

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

•Admite formatos HD e 3D

Spyder séries 200 e 300

•Múltiplas configurações de conectividade

• Escalável e ampliável

X-20

•Combinação de potência de processado de vídeo 
e matriz de comutação

•Realiza blending, multijanela, enrutamento e 
escalado de qualquer combinação de sinais e as
mostra em qualquer combinação de displays 
de forma fácil e rápida

•Com um frame rate 120 Hz para fontes 2D/3D 
até WQXGA

•Para todo tipo de ambiente e formato de 
visualização (projeção, plasmas, LED, etc.)

•Duas configurações: 8 saídas e 8 ou 16 entradas

© Christie. 
Cliente: Laser AV para a Orquestra Sinfônica  
de Euskadi / do País Basco
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Eleição de nível alto
• Soluções para empresas de aluguer: centros de conferências,
espetáculos, exposições, auditórios, parques temáticos...

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

•Duas resoluções disponíveis: HD 1080 y SXGA+

•Ampla gama de lentes e acessórios

•Módulos opcionais para blending e warping

ROADSTER HD2K / HD3K / HD5KC 

HD7KCHD8K / HD12K /HD18K

S+6K / S+8K / S+12K / S+16K/S+20K

Projeções 
Espetaculares

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

Lúmens                      Lúmens

De 2.000 a 18.000      De 6.000 a 20.000

HD SXGA+

© Christie/ Michel Djaoui/ 4 Horizons/ Damien Fontaine. Cliente: Aidio
Technique/ Alabama Media/ VLS para a cidade de Lyon, França

O projetor mais potente 
do mundo
• 32,500 ANSI lúmens (35,000 centre lúmens)

• Resolução nativa de 2048 x 1080

•Novas óticas motorizadas

ROADIE HD+35K

ROADSTER

Resolução nativa

Contraste

Lâmpada

Garantia

Luminosidade (ANSI)

2048 x 1080

1600-2000:1

Xenon

3 anos

32.500 lúmens

HD+35K
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Eventos e instalação
• Eventos e instalação

•Com diferentes luminosidades, de 4.000 a 15.000 lúmens

•Disponível em XGA e WXGA

•Ampla gama de óticas disponíveis

LCD

© Christie. Cliente: X-trañas Produções para a Câmara de Valladolid

Flexível e eficaz
•O triplo chip com um chassi manejável

• Baixos custos de manutenção

• Lentes com sistema inteligente ILS

• Sistema ótico selado

• Incorpora eletrónica para videowall e edge blending

SÉRIE M

SERIE M

Resolução nativa

Resolução suportada

Contraste

Lâmpada

Garantia

Luminosidade (ANSI)

VGA a QXGA

2500-10.000:1 (full on/off) 650:1 ANSI

Dupla lâmpada UHP

3 aNos

Entre 2.500 lúmens e 10.500 lúmens

WUXGA

1366 x 768 1920 x 1200 1920 x 1080 1400 x 1050

WXGA HD SXGA+
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^ CP-X7 / X8 / WX8 / X9 

LCD x 3
XGA (1024 x 768): X7, X8, X9
WXGA (1280 x 800 ): WX8
VGA, SVGA, XGA, SXGA
2200 ANSI lúmen ( X7 )
2700 ANSI lúmen ( X8 y WX8 )
3200 ANSI lúmen ( X9 )
500:1
Manual 1.2x
1.5-1.8:1 (X7)
1.3-1.5:1 (X8 y X9)
1.7-1.9:1 (WX8)
4000 horas eco
35, 28 dB
306 x 77 x 221 mm  (largo x alto x fundo)
2.2 kg
3 anos (6 meses lâmpada) 
DCPX7, DCPX8, DCPWX8, DCPX9

CP-X7 / X8 / WX8 / X9

Portáteis com HDMI
•Ampla conetividade com HDMI

•Muito leve: 2.2 kg de peso

•Amplas funções de segurança

• Fácil  mudança de lâmpada e filtro 

• Saco de transporte incluído

Tecnologia:
Resolução real:

Resoluções suportadas: 
Luminosidade:

Contraste:
Zoom/Focagem:
Rácio de projeção: 

Vida lâmpada:
Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Código:

Conectividade

CP-RX79

XGA Económico
•Adequado para negócios e educação

• Leve e compacto

• Baixo nível sonoro

•Amplas funções de segurança

• Fácil  mudança de lâmpada e filtro 

^ CP-RX79

LCD x 3
XGA (1024 x 768)
VGA, SVGA, XGA, SXGA
2200 ANSI lúmen
500:1
Manual 1.2x
1.5-1.8:1
4000 horas eco
1 x VGA D-Sub15, 1 x Vídeo composto
35, 28 dB
306 x 77 x 221 mm  (largo x alto x fundo)
2.1 kg
3 anos (6 meses lâmpada) 
DCPRX79

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

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos  e indicações  de formato, peso, brilho ou tamanho 
estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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^ SÉRIE CP-X2520 / CP-X3020

LCD x 3
XGA (1024 x 768)

VGA, SVGA, XGA, SXGA
2700 ANSI lúmen (X2520)
3200 ANSI lúmen (X3020)
500:1
Manual 1.2x
1.5-1.8:1
4000 horas eco
35, 28 dB
306 x 77 x 221 mm  
(largo x alto x fundo)
2.2 kg
3 anos (6 meses lâmpada) 
DCP2520 / DCP3020

Tecnologia:
Resolução real:

Resoluções suportadas: 
Luminosidade:

Contraste:
Zoom/Focagem:
Rácio de projeção: 
Vida lâmpada:
Nível sonoro:
Dimensões:

Peso:
Garantia:
Código:

Polivalente
•Adequado para multidão de situações

•Ampla conetividade

•Baixo nível sonoro

•Amplas funções de segurança

• Fácil  mudança de lâmpada e filtro 

•Disponíveis também com conexão wifi e RJ45 para controlo, consultar

CP-X2520 / CP-X3020

SÉRIE ED-X26 / ED-X52 / ED-X50

Máxima garantia para educação 
• Pensados e otimizados para educação

•Garantia de 3 anos en lâmpada

• Imagens brilhantes

• Baixo nível sonoro

•Amplas funções de segurança

• Fácil  mudança de lâmpada e filtro 

^ SÉRIE ED-X26 / ED-X52 / ED-X50

LCD x 3
XGA (1024 x 768)
VGA, SVGA, XGA, SXGA
2200 ANSI lúmen 
500:1
Manual 1.2x
1.5-1.8:1
4000 horas eco
35, 28 dB
306 x 77 x 221 mm 
(largo x alto x fundo)
2.2 kg
3 anos (3 anos lâmpada) 
EDX26 / EDX52 / EDX50 

Tecnologia:
Resolução real:
Resoluções suportadas: 
Luminosidade:
Contraste:
Zoom/Focagem:
Rácio de projeção: 
Vida lâmpada:
Nível sonoro:
Dimensões:

Peso:
Garantia:
Código:

Conectividade ED-X26

Conetividade ED-X52 (branco) / ED-X50 (laranja)

Conectividade
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Série CP-X2511N / X3011N / WX3011N / X4011N 

Polivalente de alta gama
•Versáteis e confiáveis

• Peso de 3.5 kg

•Apresentação sem PC

•Áudio com 16W

•Amplas funções de segurança

• Lâmpada de vida comprida: 6000 horas eco

^ CP-X2511N / X3011N / WX3011N / X4011N 

LCD x 3
XGA (1024 x 768) X2511N, X3011N,
X4011N
WXGA (1280 x 800) WX3010N
VGA, SVGA, XGA, SXGA
2700 ANSI lúmen (X2511N)
3200 ANSI lúmen (X3011N, WX3011N)
4000 ANSI lúmen (X4011N)
2000:1
Manual 1.2x
1.5-1.8:1
6000 horas eco
36, 29 dB
317 x 98 x 288 mm  (largo x alto x fundo)
3.5 kg
3 anos (6 meses lâmpada) 
DCP2511N, DCP3011N, 
DCPWX3011N, DCP4011N

Tecnologia:
Resolução real:

Resoluções suportadas: 

Luminosidade:

Contraste:
Zoom/Focagem:
Rácio de projeção: 
Vida lâmpada:
Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Código:

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

Série CP-X4021N / WX4021N / X5021N

Alta luminosidade compacta
• Projetores multiusos de alta luminosidade

• Excelente relação peso-luminosidade

•Ampla conetividade

•Apresentação sem PC

•Alto-falantes de 16W

•Amplas funções de segurança

• Fácil  mudança de lâmpada e filtro 

•Disponíveis também com conexão wifi, consultar

• Lens Shift (V/H)

^ CP-X4021N / WX4021N/ X5021N

LCD x 3
XGA (1024 x 768)  X4021N, X5021N
WXGA (1280 x 800) WX4021N
VGA, SVGA, XGA, SXGA
4000 ANSI lúmen (X4021N, WX4021N)
5000 ANSI lúmen (X5021N)
2000:1
Manual 1.7x
36, 30 dB
400 x 103 x 318 mm (largo x alto x fundo)
4.5 kg
3 anos (6 meses lâmpada) 
DCP4021N,  DCPWX4021N, DCP5021N

Tecnologia:
Resolução real:

Resoluções suportadas: 
Luminosidade:

Contraste:
Zoom/Focagem:
Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Código:

Conectividade

Conectividade

Posibilidade de “stacking”
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Eventos e aluguer
•Nova gama de projetores de alta potência luminosa

• Flexibilidade de uso para grandes eventos

• Projeção 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 painel  1.3”
LCD painel  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:
Código:

Versatilidade e instalação
•Gama versátil para soluções profissionais

• Resoluções XGA, SXGA+ e  WUXGA

•Ampla gama de lentes opcionais, exceto WUX645

• Lens shift manual (V/H)

•Wireless incluído em X608,  opcional em X809

•Painéis inorgânicos em SX635, WUX645, X809

^ CP-X608 / SX635 / WUX645 / X809

LCD x 3
XGA (1024 x 768)  X608, X809
SXGA+ (1400 x 1050) SX635
WUXGA (1920 x 1200) WUX645N 
4000 ANSI lúmen (X608, SX635)
4200 ANSI lúmen (WUX645N)
5000 ANSI lúmen (X809)
7.1 kg
3 años (6 meses lâmpada) 
DCP608,  DCPSX635, DCPWUX645, DCPX809

Tecnologia:
Resolução real:

Luminosidade:

Peso:
Garantia:
Código:

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 
projeção* Código

SÉRIE CP-X608 / SX635 / WUX645 / X809 

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 
projeção* Código

CP-WUX645N
Rácio de projeção:1.5-2.9:1
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Nova gama curta distância
•Nova gama económica de projetores 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

•Correção Keystone vertical

•Amplas funções anti-roubo

CP-D10 / ED-D10N / ED-D11N / CP-DW10N

^ CP-D10/ ED-D10N/ ED-D11N/ CP-DW10N

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-Vídeo, 2 x áudio in, 1x
áudio out, RS-232
HDMI, RJ-45: todos exceto CP-D10
3.5 kg
DCPD10, EDD10, EDD11, DCPDW10

Tecnologia:
Resolução real:

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

Peso:
Código:

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

•Resolução panorâmica 16:10 (1280 x 800)

•Ampla conetividade: 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-AW100N

Tamanho do

ecrã

(em polegadas)

60” (1,5 m)

70” (1,8 m)

80” (2 m)

90” (2,3 m)

100” (2,5 m)

(m)

1.22

1.42

1.63

1.83

2.03

(m)

0.91

1.07

1.22

1.37

1.52

(m)

0.683

0.805

0.927

1.049

1.170

(m)

0.970

1.092

1.214

1.336

1.457

(m)

0.279

0.314

0.350

0.385

0.421

(m)

1.193

1.381

1.569

1.757

1.945

H x V A1 A2 B1 B2

Distância de projeção - Ecrã 4:3

Tamanho do

ecrã

(em polegadas)

60” (1,5 m)

70” (1,8 m)

80” (2 m)

90” (2,3 m)

100” (2,5 m)

(m)

1.3

1.5

1.7

1.9

2.2

(m)

0.8

0.9

1.1

1.2

1.3

(m)

0.634

0.748

0.862

0.975

1.089

(m)

0.921

1.035

1.149

1.262

1.376

(m)

0.264

0.298

0.331

0.364

0.397

(m)

1.072

1.240

1.408

1.575

1.743

H x V A1 A2 B1 B2

Distância de projeção - Ecrã 16:10
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^ CP-A100 / ED-A101 / ED-A111

LCD 0.63" P-Si TFT x 3
XGA (1024 x 768)
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, 2x
entrada áudio minijack, 1 x áudio saída
minijack, controle RS-232

CP-A100: RJ45,USB B rato controle
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 anos (6 meses lâmpada)
EDA101, EDA111, CPA100

Tecnologia:
Resolução real:
Luminosidade:

Rácio de projeção:
Contraste:
Rácio de projeção:
Lâmpada:
Vida lâmpada:
Ligações:

Nível sonoro:
Dimensões:

Peso:
Garantía:

Código:

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 projetos especiais, a tudo relacionado a museus, retroprojeção 
a curta distância e quadros interativos em educação

CP-A100 / ED-A101 / ED-A111

Tamanho do

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 projeção - Ecrã 4:3

Nova distância ultra curta
•Novo projetor de distância ultra curta

• Fácil instalação e enquadramento

• Inclui suporte de parede de 6 eixos

•Mais leve e compacto: 3.5 kg

•Ampla conetividade

CP-AW250N / CP-A300N / CP-A220N

Suporte de parede de fácil instalação e enquadramento incluído

^ CP-AW250N / A300N / A220N

LCD x 3
XGA (1024x768) CP-A220N & CP-A300N
WXGA (1280 x 800) CP-AW250N
2200 ANSI lúmen (CP-A220N)
2500 ANSI lúmen (CP-AW250N)
3000 ANSI lúmen (CP-A300N)
2000:1
4:3 (CP-A220N & CP-A300N)
16:10 (CP-AW250N)
Comuns: 2 x VGA D-Sub15, S-Vídeo,
Vídeo composto, 2 x entrada áudio, USB
Apresentação sem PC, USB B rato 
Controlo, Saída áudio, HDMI, RJ45, RS232
29 dB eco
345 x 85 x 303 mm 
(largo x alto x fundo)
3.5 – 3.8 kg
3 anos (6 meses lâmpada)
DCPAW250N; DCPA300N; DCPA220N

Tecnologia:
Resolução real:

Luminosidade:

Contraste:
Relação de aspecto:

Ligações:

Nível sonoro:
Dimensões:

Peso:
Garantia:
Código:

Tamanho do

ecrã

(em polegadas)

44

50

60

80

90

100

120

150

200

(m)

1.0

1.1

1.3

1.8

2.0

2.2

2.7

3.3

4.4

(m)

0.5

0.6

0.7

1.0

1.1

1.2

1.5

1.9

2.5

(cm)

0.5

5.4

13.7

30.2

38.5

46.6

63.1

87.8

129.0

(cm)

32.9

37.8

46.1

62.6

70.9

79.0

95.5

120.2

161.4

(cm)

34.0

37.0

43.0

56.0

62.0

68.0

80.0

98.0

129.0

(cm)

88.9

99.9

118.3

155.3

173.9

192.3

229.5

285.3

378.2

H x V A1 A2 B1 B2

Distância de projeção - Ecrã 16:9
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Ultra portátil
• Projetor adequado para uma movilidade constante

•Muito leve: 1.45 kg de peso

•Alta luminosidade

• Saco de transporte incluído

Série D3

^ D330MX/ D330WX

DLP
XGA (1024 x 768) D330MX
WXGA (1280 x 800) D330WX
3000 ANSI lúmen
2500:1
1.9 - 2.2 : 1 (D330MX)
1.53 - 1.76 : 1 (D330WX)
3000 horas eco
1x VGA-In, S-Vídeo, Composite Vídeo,
Áudio-In (Mini-Jack)
HDMI v.1.3 (D330WX)
32, 30 dB
220 x 71 x 178 mm (largo x alto x fundo)
1.45 kg
3 anos projetor, 1 ano (1000 horas) lâmpada 
D330MX, D330WX

Tecnologia:
Resolução real:

Luminosidade:
Contraste:
Rácio de projeção:

Vida lâmpada:
Ligacões:

Nível sonoro:
Dimensiones:
Peso:
Garantia:
Código:

Versatilidade económica
•Gama completa: de SVGA até WXGA

• Inclui HDMI

•Muito leve: 1.9 kg de peso

•Compatíveis com 3D Ready

• Saco de transporte incluído

Série D5 ^ D510/ D511/ D513W

DLP
SVGA (800 x 600) D510 
XGA (1024 x 768) D511
WXGA (1280 x 800) D513W
2600 ANSI lúmen
3000:1
1.92 - 2.14 : 1 (D510 y D511)
1.52 - 1.76 : 1 (D513W)
4000 horas eco
HDMI 1.3V, VGA-In, S-Vídeo, Composite Vídeo,
Áudio-In RCA (L/R), Áudio-In  (Mini-Jack), 
RS-232C
32, 30 dB
261 x 78 x 190 mm (largo x alto x fundo)
1.9 kg
3 anos projetor, 1 ano (1000 horas) lâmpada
D510, D511, D513W

Tecnologia:
Resolução real:

Luminosidade:
Contraste:
Rácio de projeção:

Vida lâmpada:
Ligacões:

Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Código:

Ampla conectividade económica
• Elegantes e compactos

• Incluem HDMI, DVI-D, RS232, RJ45, “trigger” 12V, saídaVGA

• Lâmpada de vida longa: 6000 horas eco

•Alto-falante de 10W

•Compatíveis com 3D Ready

Série D8 ^ D851/ D853

DLP
XGA (1024 x 768) D851
WXGA (1280 x 800) D853
3000 ANSI lúmen  (D851)
3200 ANSI lúmen (D853)
3000:1
1.6 - 1.92 : 1 (D851)      
1.52 - 1.76 : 1 (D853)
6000 horas eco
HDMI 1.3V, DVI-I, VGA-In x2, S-Vídeo,
Composite Vídeo, Áudio-In RCA (L/R) (x2),
Áudio-In (Mini-Jack) (x3), VGA-Out, Áudio-Out
(Mini-Jack), RJ45, 12V Trigger, RS-232C
36, 33 dB
306 x 110 x 216 mm (largo x alto x fundo)
2.72 kg
3 anos projetor, 1 ano (1000 horas) lâmpada
D851, D853

Tecnologia:
Resolução real:

Luminosidade:

Contraste:
Rácio de projeção:

Vida lâmpada:
Ligacões:

Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Código:
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Luminosos e resolutivos
•Alta luminosidade e cores vivos

•Ampla conetividade 

• Ligação e desligamento rápido

Serie D9VX
^ D940VX/ D945VX

DLP
XGA (1024 x 768) 
4000 ANSI lúmen (D940VX) / 4500 ANSI lumen (D945VX)
2400:1
1.8 - 2.1 : 1 
3000 horas eco 
HDMI 1.3V, VGA-In x2, S-Vídeo, Composite Vídeo, Áudio-In
RCA (L/R), Áudio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Áudio-Out 
(Mini-Jack), RJ45, RS-232C
37, 34 dB
335 x 102 x 256 mm (largo x alto x fundo)
3.5 kg
3 anos projetor, 1 ano (1000 horas) lâmpada
D940VX, D945VX

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

Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Código:

Máxima resolução 
•Resolução Full HD

•Cores vivos e brilhantes

• Incluem HDMI x 2, RS 232, RJ45, 
“trigger” 12V, saídaVGA

•Correção keytstone 
vertical automático

Serie D9HD
^ D950HD/ D952HD

DLP
Full HD - 1080p (1920 x 1080) 
3000 ANSI lúmen (D950HD) / 3500 ANSI lúmen (D952HD)
3000:1
1.6 - 1.92 : 1 
6000 horas eco (D950HD) / 5000 horas eco (D952HD)
HDMI 1.3V, VGA-In x2, S-Vídeo, Composite Vídeo, 
Áudio-In RCA (L/R), Áudio-In (Mini-Jack), VGA-Out, 
Áudio-Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232C
35, 30 dB
333 x 113 x 255 mm (largo x alto x fundo)
3.4 kg
3 anos projetor, 1 ano (1000 horas) lâmpada
D950HD, D952HD

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

Nivel sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Código:

Dupla lâmpada
• Ideal para instalações

•Alta luminosidade

•Ampla conetividade 

• Permite mudar a 
roda de cor

•Ampla gama de 
lentes para poder trocar

• Lens Shift vertical e horizontal

Serie D6000

^ D6010/ D6510

DLP
XGA (1024 x 768) D6510 / WXGA (1280 x 800) D6010
6000 ANSI lúmen (D6010) / 6500 ANSI lúmen (D6510)
3000:1
Consultar quadro lentes
2500 horas  
DVI-D, Component (5BNC), Component (YPbPr), 
VGA-In, S-Vídeo, Composite Vídeo, Áudio-In RCA (L/R)
x 2, Áudio -In (Mini-Jack) x 3, VGA-Out, Áudio-Out
(Mini-Jack), RJ45, 12V Trigger, RS-232C
37, 34 dB
508 x 195 x 389 mm (largo x alto x fundo)
17 kg
3 anos projetor, 1 ano (1000 horas) lâmpada 
D6010, D6510

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

Nível sonoro: 
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Código:

LENTES 

D6010 / D6510

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 
projeção Código
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Ultra curta distância em DLP
• Luminoso e de distância ultra curta

•Resolução nativa paronâmica

•Alto-falante de 10W

•Ampla conetividade: HDMI, VGA x 2, RJ45...

• Lâmpada de vida longa: 6000 horas eco

D795WT

^ 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)
2600 ANSI lúmen (D927TW)
2400:1
0.65:1 (D930TX)
0.53:1 (D927TW)
3000 horas eco (D930TX)
4000 horas eco (D927TW)
2x VGA D-Sub15 entrada, 1 x VGA
D-Sub 15 saída, 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) lámpara
D930TX, D927TW

Tecnologia:

Resolução real:

Luminosidade:

Contraste:
Rácio de projeção:

Vida lâmpada:

Ligações:

Peso:
Garantia:

Código:

Curta distância económica
•Curta distância de gama de entrada

• Excelente relação qualidade preço

•Ampla conetividade: 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 projeção:
Vida lâmpada:
Ligações:

Peso:
Garantia:

Código:

^ D795WT

DLP
WXGA (1280 x 800) 
3000 ANSI lúmen 
2500:1
0.19 : 1 
6000 horas eco 
HDMI v. 1.3, VGA-In x2, S-Vídeo,
Composite Vídeo, Áudio-In 
(Mini-Jack), VGA-Out, Áudio-Out
(Mini-Jack), RJ45, RS-232C
29, 27 dB
354 x 219 x 411 mm 
(largo x alto x fundo)
9 kg
3 anos projector, 
1 ano (1000 horas) lâmpada 
D795WT

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

Nível sonoro:
Dimensões:

Peso:
Garantía:

Código:

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

•Conetividade total: inclui HDMI, RS232 e RJ45 

•Alto contraste

•Muito silencioso

• Longa vida de lâmpada

D930TX / D927TW
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Home Cinema económico
•Resolução Full HD

•Alto nível de contraste

•Muito silenciosos

•Duas entradas HDMI e 
“trigger” 12V

H10 
^ H1080 / H1085

DLP
Full HD (1920 x 1080)
1800 ANSI lúmen (H1080)
2000 ANSI lúmen (H1085)
5000:1
1.6 - 1.92 : 1 
3000 horas eco 
HDMI v.1.3 x2, Componentes, VGA-In, S-Vídeo,
Composite Vídeo, Áudio-In RCA (L/R), Áudio-In
(Mini-Jack), Áudio-Out (Mini-Jack), 12V Trigger,
RS-232C 
30, 26 dB
335 x 102 x 256 mm (largo x alto x fundo)
3.5 kg
3 anos projetor, 1 ano (1000 horas) lâmpada
H1080FD, H1085FD

Tecnologia:
Resolução real:
Luminosidade:

Contraste:
Rácio de projeção:
Vida lâmpada:
Ligações:

Nível sonoro:
Dimensões:
Peso:
Garantia:
Código:

Cinema de alto rendimento
•Resolução Full HD

•Contraste de  25.000:1

•Muito silencioso

• Três entradas HDMI

• Lente centralizada e Lens Shift

• Lentes opcionais

H50 

^ H5080 / H5085

0.65” 1 Chip DMD
Full HD 1080p
1700 ANSI lúmen (H5080) 
1800 ANSI lúmen (H5085)
25.000:1 (H5080)
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 projetor, 1 ano (1000 horas) lâmpada
H5080, H5085 

Tecnologia:
Resolução real:
Luminosidade:

Contraste:

Rácio de projeção:
Vida lâmpada:
Ligações:

Garantia:
Código:

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
projeção Código

Profissional tecnologia LED
• Primeiro projetor profissional LED do mercado

•Resolução Full HD

•Contraste de 100.000:1

•Muito silencioso,25 dB

• 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 lúmen 
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
Trigger
16 kg
3 anos projetor, 1 ano (1000 horas) lâmpada
H9080FD 

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

Peso:
Garantia:
Código:

H1085 con ISFccc

H1080
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F12  F22  F32  F35

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

• Pensados para aplicações 24/7 (com manutenção proativa)

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

•Alta qualidade de imagem e alto contraste

Linha Medical

• Especialmente concebida para o setor 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

•Visualização conforme a DICOM. Eleição de configuração 
DICON Clear Case, White Base ou Blue Base pelo usuário

© Projectiondesign. Cliente: E-Motion, Italia

Projeção durante intervenções cirúrgicas

≠F10 AS3D

O 3D compacto
• Imagens estereoscópicas ativas

• Tecnologia DLP

•O revolucionário F10 AS3D é o primeiro projetor no seu género 
que projeta  imagens estereoscópicas tridimensionais ativas com uma
velocidade de refresco de 120 fps em resoluções de até 1080p

•Baseado na gama F10, aproveita a tecnologia DLP de chip único 
em toda sua capacidade. Um projetor portátil  de reduzido 
tamanho que oferece um alto rendimento e uma qualidade 
de imagem excelente

• El F10 AS3D foi desenhado principalmente para necessidades 
de projeção científica, simulações e modelados matemáticos. 
Assim, facilita a visualização de análises de dados geotécnicos e outras
aplicações complexas, como desenvolvimento de jogos e estudos de
viabilidade de desenho

Sujeito a mudanças técnicas ou erros
Todos os dados técnicos e indicações de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio.
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F82

FL32

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

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

•Não requer recalibrações, nem reajustamentos nem mudanças de lâmpada. 
RealLED mantém constantes durante toda sua vida útil tanto a temperatura 
de cor como o brilho emitido.

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

•Disponível em dois resoluções: WUXGA e FULL H

© Projectiondesign. Cliente: 
Intech Science Center y Planetarium

FR12

Revolucionário
• Baseado na série F12

• Lâmpada, alimentação e roda de cor separada da cabeça de projeção (até 30m)

•Projeção totalmente silenciosa e cuja manutenção se vê simplificada.

•Disponível em várias resoluções: SXGA+, 1080p e WUXGA

DLP 3-chip
•A gama F82 foi desenhada para aplicações exigentes

• Foi construída para imagens em ecrã grande em auditórios, palcos ou outras aplicações
que requerem o melhor quanto a detalhes e fiabilidade

• Tecnologia DLP triple chip

• Processamento ótico de cor avançado

•Mediante a  combinação de filtros óticos fixos e motorizados para cada canal de cor, pode
ser calibrado de forma ótica com total precisão

•Ampla gama de lentes de precisão para projeção



D330MX

3000

1.45

XGA (1024 x 768)

SXGA+

DLP

2500:1

1.15x

manual

3000 eco

1.9-2.2

1.5m - 10m

34" - 300"

30 / 32

220 x 71 x 178

1

220 W UHB

-

•
manual

-

não / não

-

-

vertical

•
n.d

-

n.d

-

1

1

-

-

1 / -

1

-

-

-

não  / •
-

•
-

BrilliantColor ™

Ultra portátil

3 anos

12 meses

16

-

D330MX

Modelo

ANSI lumen

Peso (kg)

Resolução nativa

Máxima resolução

Tecnologia

Rácio de contraste(:1)

Zoom

Foco

Vída de lâmpada (h) aprox.

Rácio projeção (:1)

Distância de projeção (m)

Diagonal imagem (polegadas)

Nível sonoro (dB) eco / normal

Dimensões (mm)

Áudio (W)

Lâmpada

Filtro ar híbrido

Funções

Apagado rápido

Tipo lente

Projeção teto

Wireless / LAN

Apresentação sem PC

Lens shift óptico

Correção 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

Saida vídeo PC (D-Sub 15)

Entrada vídeo composto / áudio

Entrada S-Vídeo (DIN 4 pin)

Vídeo componentes

Entrada vídeo 5xBNC

Saida 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 ‘11

D513W

2600

1.9

WXGA (1280 x 800)

SXGA+

DLP

3000:1

1.16x

manual

4000 eco

1.52-1.76

1.2m - 10m

31"-300"

28 / 31

261 x 78 x 190

2

180 W UHB

-

•
manual

•
não / não

-

-

vertical

•
n.d.

•
n.d.

-

1

1

HDMI

-

1 / •
1

-

-

-

não  / •
-

•
-

BrilliantColor ™,

Wireless ready 

HDMI

3 anos

12 meses

16

5811116320SU

D513W

CP-D10

2000

3.5

XGA (1024 x 768)

SXGA+

LCD

400:1

1.35x 

manual

4000 eco

0.57:1

0.68-1.17

60"-100"

28 / 36

333 x 103 x 303

1

180 W UHB

-

•
-

•
não / não

-

-

vertical

•
•
-

•
-

2

2

-

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

não  / •
-

-

-

Distância curta

Filtro híbrido

3 anos

6 meses

14

DT01091

DCPD10

CP-RX79

2200

2.1

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

-

200 W UHB

-

•
manual

•
não / não

-

-

vertical manual.

•
•
-

•
-

1

-

-

-

1 / -

-

vía D-Sub15 1

-

-

não / não

-

-

-

Barra de 

segurança

bloqueio teclado

3 anos

6 meses

10

DT01151

DCPRX79

CP-X7

2200

2.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
não / não

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

1

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

não / não

-

•
-

HDMI

Filtro híbrido

3 anos

6 meses

10

-

DCPX7

Ultra portátil

1-2 kg.

CP-X8

2700

2.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.3-1.5

n.d

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
não / não

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

1

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

não / não

-

•
-

HDMI

Filtro híbrido

3 anos

6 meses

10

-

DCPX8

Portátil

2 - 4 kg.

XGA WXGA XGA

Características técnicas de Projetores

D511

2600

1.9

XGA (1024 x 768)

SXGA+

DLP

3000:1

1.1x

manual

4000 eco

1.92-2.14

1.0m - 10m

40"-300"

28 / 31

261 x 78 x 190

2

180 W UHB

-

•
manual

•
não / não

-

-

vertical

•
n.d.

-

n.d.

-

1

1

HDMI

-

1 / •
1

-

-

-

não  / •
-

•
-

BrilliantColor ™,

Wireless ready 

HDMI

3 anos

12 meses

16

5811116320SU

D511

D330WX

3000

1.45

WXGA (1280 x 800)

SXGA+

DLP

2500:1

1.15x

manual

3000 eco

1.53-1.76

1.5m - 10m

40" - 310"

30 / 32

220 x 71 x 178

1

220 W UHB

-

•
manual

-

não / não

•
-

vertical

•
n.d

•
n.d

-

1

1

HDMI

-

1 / -

1

-

-

-

não  / •
-

•
-

BrilliantColor ™,

HDMI

Ultra portátil

3 anos

12 meses

16

-

D330WX
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CP-X2520

2700

2.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
não / não

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
•

2

2

-

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

rato / •
-

-

-

Multiuso

Filtro híbrido

3 anos

6 meses

11

DT01141

DCP2520

CP-X2511N

2700

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

n.d.

30"-300"

29 / 36

317 x 98 x 288

16

210 W UHB

-

•
manual

•
não / •

•
-

vertical auto.

•
•
-

•
•

2

2

HDMI

1

1 / •
1

vía D-Sub15 1

-

1

• / •
•

-

-

Filtro híbrido

Controlo de rede

e apresentação

sem PC

3 años

6 meses

12

DT01021

DCP2511N

D851

3000

2.72

XGA (1024 x 768)

SXGA+

DLP

3000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

1.0m - 10m

30" - 300"

33 / 36

306 x 110 x 216

10

230 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical

•
n.d.

-

n.d.

-

2

2

HDMI, DVI-i

1

1 / •
1

-

-

1

não / •
•

•
-

BrilliantColor ™,

HDMI

3 anos

12 meses

16

-

D851

CP-X9

3200

2.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.3-1.5

n.d

30"-300"

33 / 36

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

1

2

HDMI

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

não / não

-

-

-

HDMI

Filtro híbrido

3 anos

6 meses

10

-

DCPX9

CP-X3020

3200

2.2

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d

30"-300"

33 / 36

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

2

2

-

1

1 / •
1

vía entrada PC

-

1

rato / •
-

-

-

Multiuso

Filtro híbrido

3 anos

6 meses

11

DT01141

DCP3020

CP-X3011N

3200

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

n.d.

30"-300"

33 / 36

317 x 98 x 288

16

210 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

2

2

HDMI

1

1 / •
1

vía D-Sub15 1

-

1

• / •
•

•
-

Filtro híbrido

Controlo de rede

e apresentação sem

PC

3 anos

6 meses

12

DT01021

DCP3011N

CP-X4011N

4000

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

n.d.

30"-300"

33 / 36

317 x 98 x 288

16

210 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical auto.

•
•
-

•
-

2

2

HDMI

1

1 / •
1

vía D-Sub15 1

-

1

• / •
•

•
-

Filtro híbrido

Controlo de rede

e apresentação

sem PC

3 anos

6 meses

12

DT01021

DCP4011N

D940VX

4000

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

2400:1

1.2x

manual

3000 eco

1.80-2.10

1.5m - 10m

30" - 300"

33 / 36

333 x 102 x 256

3

280 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical

•
n.d.

-

n.d.

-

2

1

HDMI

1

1 / •
1

-

-

1

não / •
•

•
-

BrilliantColor ™,

HDMI

3 anos

12 meses

17

5811100686S

D940VX

CP-DW10N

2000

3.7

WXGA (1280 x 800)

SXGA+

LCD

400:1

1.35x

manual

4000 eco

0.51

1.0m - 10m

30" - 300"

33 / 36

333x 103 x 303

10

180 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical

•
•
•
•
-

2

2

HDMI

1

1 / •
1

via entrada PC

-

1

não / •
•

•
-

Curta distância

HDMI

3 anos

6 meses

14

DT01091

DCPDW10N

D945VX

4500

3.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

2400:1

1.2x

manual

3000 eco

1.80-2.10

1.5m - 10m

30" - 300"

33 / 36

333 x 102 x 256

3

280 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical

•
n.d.

-

n.d.

-

2

1

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

-

-

1

não / •
•

•
-

BrilliantColor ™,

HDMI

3 anos

12 meses

17

5811100686S

D945VX

• = Sim - = Não n.d. = informação não disponível

WXGA



CP-WX8

2700

2.2

WXGA (1280 x 800)

UXGA

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.7-1.9

1.0m - 10m

30" - 300"

33 / 36

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical

•
•
-

•
-

1

2

HDMI

1

1 / •
1

via entrada PC

-

1

não / não

-

-

-

HDMI

Filtro híbrido

3 anos

6 meses

10

-

DCPWX8

Modelo

ANSI lumen

Peso (kg)

Resolução nativa

Máxima resolução

Tecnologia

Rácio de contraste(:1)

Zoom

Foco

Vída de lâmpada (h) aprox.

Rácio projeção (:1)

Distância de projeção (m)

Diagonal imagem (polegadas)

Nível sonoro (dB) eco / normal

Dimensões (mm)

Áudio (W)

Lâmpada

Filtro ar híbrido

Funções

Apagado rápido

Tipo lente

Projeção teto

Wireless / LAN

Apresentação sem PC

Lens shift óptico

Correção 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

Saida vídeo PC (D-Sub 15)

Entrada vídeo composto / áudio

Entrada S-Vídeo (DIN 4 pin)

Vídeo componentes

Entrada vídeo 5xBNC

Saida áudio

USB / RS232

RJ-45 (LAN)

Acessórios

Bolsa transporte

Lentes permutáveis

Outros

Especiais / Vários

Garantia (anos)

Garantia lâmpada (meses)

Página catálogo

Código lâmpada

Código

24 CHARMEX ‘11

D950HD

3000

3.2

FullHD

FullHD

DLP

3000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.6-1.92

1.0m - 10m

24"-283"

30 / 35

333 x 113 x 255

3

240 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical 

•
n.d.

•
n.d.

n.d.

1

2

HDMI  x 2

1

1 / •
1

-

-

1

não / •
•

•
-

Full HD

3 anos

12 meses

17

-

D950HD

D952HD

3500

n.d.

FullHD

FullHD

DLP

3000:1

1.2x

manual

4000 eco

1.6-1.92

1.0m - 10m

24"-283"

30 / 35

333 x 113 x 255

3

290 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical

•
n.d.

•
n.d.

n.d.

1

2

HDMI  x 2

1

1 / •
1

-

-

1

não / •
•

•
-

Full HD

3 anos

12 meses

17

-

D952HD

CP-A100

2500

5.9

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

400:1

digital

electrónico

3000 eco

0.35

0.42-0.72

60"-100"

28 / 35

397 x 131 x 356

7

220 W UHB

-

•
fija

•
não / •

-

-

vertical 

•
•
-

•
•

2

1

-

1

1 / •
1

•
-

1

rato / •
•

-

-

Ultra curta 

distância, Controlo

de rede

3 anos

6 meses

15

DT00891

DCPA100

CP-X4021N

4000

4.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.7x

manual

n.d.

n.d.

n.d

n.d

30 / 36

400 x 103 x 318

16

245 W UHB

-

•
manual

•
não / •

•
•

vert.auto / horiz.manual 

•
•
-

•
•

1

2

HDMI

1

1 / •
1

via entrada PC

•
1

rato / •
•

-

-

Controlo de rede,

zoom, apresentação

sem PC, lens shift,

permite Stacking

3 anos

6 meses

12

-

DCP4021N

Portátil

2 - 4 kg.

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

vía M1-D/•
•

-

•

WiFi 802.11 b./g.

(inclui cartão wifi),

Apresentação sem

PC via USB / SD

3 anos

6 meses

13

DT00771

DCP608

Fijo

4 - 7 kg.

WXGA XGA

Características técnicas de Projetores

CP-WX3011N

3000

3.6

WXGA (1280 x 800)

WUXGA

LCD

2000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.5-1.8

1.0m - 10m

30" - 300"

33 / 36

317 x 98 x 288

16

210 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical

•
•
•
•
-

2

2

HDMI

1

1 / •
1

via D-Sub15 1

-

1

• / •
•

•
-

Filtro híbrido, 

controlo de rede e

apresentação sem

PC, 

HDMI

3 anos

6 meses

12

DT01021

DCPW3011N

D853

3200

2.72

WXGA (1280 x 800)

SXGA+

DLP

3000:1

1.2x

manual

6000 eco

1.2-1.44

1.0m - 10m

30" - 300"

33 / 36

306 x 110 x 216

10

230 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

-

vertical

•
n.d.

•
n.d.

-

2

1

HDMI, DVI-i

1

1 / •
1

-

-

1

não / •
•

•
-

BrilliantColor ™,

HDMI

3 anos

12 meses

16

D853

FullHD
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CP-X5021N

5000

4.5

XGA (1024 x 768)

UXGA

LCD

2000:1

1.7x

manual

n.d

n.d

n.d

n.d

30 / 36

400 x 103 x 318

16

245 W UHB

-

•
manual

•
não / •

•
•

vert.auto / horiz.manual

•
•
-

•
•

1

2

HDMI

1

1 / •
1

via entrada PC

•
1

rato / •
•

-

-

Controlo de rede,

zoom, apresentação

sem PC, lens shift,

permite Stacking

3 anos

6 meses

12

-

DCP5021N

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

DT00871

DCP809

D6510

6500

17

XGA (1024 x 768)

UXGA

DLP

3000:1

1.3x

manual

3000 eco

1.78-2.35

1.4m - 24m

40" - 500"

34 / 39

508 x 195 x 398

3 + 3 

2 x 280 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

•
vert. / horiz.

•
n.d.

-

n.d.

n.d.

1

1

DVI-D

1

1 / •
1

•
•
1

- / •
•

-

•

Dual lamp, lentes

intercambiáveis,

roda de cor, Trigger

12V

3 anos

12 meses

17

-

D6510

CP-AW100N

2000

4.7

WXGA (1280 x 800)

SXGA+

LCD

400:1

1.35x

manual

4000 eco

0.48:1

n.d.

60" - 120"

28 / 36

333 x 111 x 311

10

1800 W UHP

-

•
fixa

•
não / •

-

•
vertical

•
•
•
•
-

2

2

HDMI

1

1 / •
1

via entrada PC

-

1

não / •
•

não

-

Curta distância

HDMI

3 anos

6 meses

14

DT01091

DCPAW100N

CP-WX4021N

4000

4.5

WXGA (1280 x 800)

WUXGA

LCD

2000:1

1.7x

manual

n.d

n.d

n.d

n.d

30 / 36

400 x 103 x 318

16

245 W UHB

-

•
manual

•
não / •

•
•

vert.auto / horiz.manual

•
•
•
•
•

1

2

HDMI

1

1 / •
1

via entrada PC

•
1

rato / •
•

-

-

Rede, zoom, 

apresentação sem

PC, lens shift, 

permite Stacking

3 anos

6 meses

12

-

DCPW4021N

D6010

6000

17

WXGA (1280 x 800)

WUXGA

DLP

3000:1

1.3x

manual

3000 eco

1.78-2.35:1

n.d.

40" - 500"

34 / 39

508 x 195 x 398

3 + 3 

2 x 280 W UHB

-

•
manual

•
não / •

-

•
vert. / horiz.

•
n.d.

•
n.d.

n.d.

1

1

DVI-D

1

1 / •
1

•
•
1

-  / •
•

-

•

Dual lamp, lentes

intercambiáveis,

roda de cor, Trigger

12V

3 anos

12 meses

17

-

D6010

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 

software de rede

3 anos

6 meses

13

DT00873

DCPSX635

CP-WUX645

4200

7.4

WUXGA(1920x1200)

WUXGA

LCD

1000:1

2x

manual

3000 eco

1.50-2.90

1.5-5

n.d.

29 / 35

418 x 139 x 357

4 x 2

275 W UHB

-

•
manual

•
opcional / •

•
•

vert. / horiz.

•
-

•
•
•

1

2

HDMI (HDCP)

1

1 / •
1

•
•
1

rato / •
•

-

-

Sem lentes 

opcionais, zoom

2x, Painéis 

inorgânicos, BNC

3 anos

6 meses

13

-

DCPWUX645N

ED-X50/ED-X52

2200

2.2

XGA (1024 x 768)

SXGA+

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d.

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

•

•
manual

•
não / não

-

-

vertical

•
•
-

•
-

2

2

-

1

1 / •
1

via D-Sub15 1

-

1

não  / •
-

-

-

Educação, filtro

híbrido, Garantia

3 anos em 

lâmpada

3 anos

3 anos

11

DT01141

EDX50/ EDX52

ED-X26

2200

2.1

XGA (1024 x 768)

SXGA+

LCD

500:1

1.2x

manual

4000 eco

1.5-1.8

n.d.

30"-300"

28 / 35

306 x 77 x 221

1

200 W UHB

-

•
manual

•
não / não

-

-

vertical

•
•
-

•
-

1

1

-

1

1 / no

1

via D-Sub15 1

-

1

não / não

-

-

-

Educação,

Garantia 3 anos

em lâmpada

3 anos

3 anos

11

DT01151

EDX26

• = Sim - = Não n.d. = informação não disponível

WXGA SXGA+

Educación

Hasta 3.5 kg.

XGAWUXGA



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

• Interfaz iSGPIO: multiplicação dos portos de controlo

•Compatível com qualquer outro conjunto de módulos inSynergie

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

•Projeções em múltiplas ecrãs

• Controlo de áudio e iluminação espetacular

•Gestão de motores

• Ligação e diálogo com bases de dados

Controlde sala:
•Auditorios

• Salas de juntas

•Museos

• Eventos

•Discotecas e instalaciones de ocio

Exposição: "Joves" de Fundació La Caixa - Espai Visual

ISMASTER XL

• Provedor: 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 TÁTEIS

• Interfaz de controlo mais usual do sistema

•Grande número de opções e possibilidades

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

•Compatíveis com ambientes de interação baseados em Flash 
ou Silverlight

26 CHARMEX ‘11

Expo Saragoça 2008. Pavilhão de Argélia     Ramón Caus
Arquitectura Visual - Factory

Centro de interpretação do mel de Arnés (Tarragona) 
Urano Films

Ecrãs  tatéis inSynergie
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Soluções 
em museus

Controlo sala, projeção multiecrã Sistema 3D

Salas de controlo

Gestão de museus, projeção multiecrã

Controlo de sala e informação AV Administração de sala e videowall

Efeitos especiais

Aplicações à medida
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Soluções Display
Graças à evolução tecnológica, hoje em dia, dispomos de formas de comunicação que nunca antes tínhamos imaginado e  que nos per-
mitem realizar de maneira dinâmica, efetiva e segmentada todas as comunicações necessárias para nossa empresa. Desde Charmex que-
remos apoiar-lhe nos seus projetos e ajudar-lhe a implementar estas novas tecnologias na área de comunicação da sua empresa,tanto de
maneira interna como externa, oferecendo-lhe a opção que mais se adapte a suas necessidades

Videowalls e grandes polegadas 

Aplicações especiais
Salas de controlo, aplicações médicas, máquinas de vending

Informação dinâmica em  Aeroportos e estações Alta definição em grande formato

Sala de controlo

Instalações em hospitais e centros médicosMáquinas de vending com informação dinâmica
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Totems: exteriores e interiores

Totem exterior  tátil Totems personalizados

MicroTiles™

Total liberdade de forma Montagens sob medida

LED

Adaptável a múltiplas superfícies Disponíveis para exteriores
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MicroTiles™

O novo conceito de tela digital:
Liberdade para imaginar e criar

Baseado em retroprojeção com tecnologia DLP e
iluminação por LED

•Arquitetura livre ( quase qualquer tamanho ou forma). Cada módulo 
é  um pequeno cubo de 306 mm (alto) x 408 mm (largo) x 260 mm 
(profundidade)  que podem ser apilhados e alinhados facilmente em 
qualquer forma imaginável

Podemos recobrir uma parede inteira com estes módulos, moldurar uma
janela ou qualquer outra coisa que se deseje destacar, colocá-los em linha
como um laço ao redor de uma sala, dispô-los em formas irregulares, etc.
Frente às juntas visíveis e evidentes de outros sistemas, com Christie
MicroTiles™ as juntas só tenhem um milímetro de grossura e são 
imperceptíveis a maioria das vezes

• Bom ângulo de visão  (180º0)

•Autoajuste de colorimetria.  As diferentes unidades comunicam-se 
continuamente entre elas e seus processadores monitorizan certos 
parámetros. A matriz de módulos caracterizar-se-á pela uniformidad 
no brilho, cor e contraste.

Frente ao resto dos ecrãs em mosaico que requerem um cuidado e controlo
continuado para manter um aspecto homogêneo, Christie MicroTiles 
gestiona ininterrompidamente a comunicação entre as unidades que 
integram uma superfície e mantém o seu aspecto homogéneo.

• Baixa manutenção. Tecnologia LED. 65.000 horas de vida úteis

• Funcionamiento 24/7

• Fácil montagem

•Visualizações de qualidade a muito curta distância. A resolução de
cada MicroTile™ é de 800 x 600 píxels

•Manutenção simples. As tarefas de manutenção realizam-se desde a
parte frontal
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MicroTiles™
Soluções imaginativas de visualização

•Arquitetura específica o para museus, hotéis, salões de festas, 
discotecas e centros de interpretação

• Salas de controlo e vigilância, briefing rooms

•Grandes eventos, estúdios de televisão, 
shows ao vivo, espetáculos

• Informação criativa: Digital Signage, 
shoppings, aeroportos, estações, espaços 
públicos, empresas...
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Painel de LED

LED Display

Painel interior

Aplicações
• Broadcast

• Estádios esportivos

•Ginásios

• Centros comerciais

• Imagem corporativo em exterior

•Grandes eventos

Ambiente Indoor

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

(4mm próxima aparição)

Broadcast,ginásios, ecrãs

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 indoor, para aque-

las aplicações que requei-

ram 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, está-

dios, shoppings e grandes

eventos. O painel mais bril-

hante com a maior qualidade

Through Hole RGB

6.000 nits

Modelos para instalação

fixa e aluguer 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 direta do sol

• Solução de gama alta para aplicações con 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 de 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 projeto

•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 píxeles 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

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

Pixel pitch real

(separação entre píxeles)

Aplicações

Classe de LED

Brilho

Opções
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Monitores 
profissionais para
Cartazes digitais 
Série MX-3 e MP: Gama de entrada

• Idôneos para salas de reuniões e conferência

•HD Ready e Full HD

• Incorporam RJ45 Remote Control Ready, Display Port 1.0

• “Sliding PC” (opcional)

•Opção Videowall

• Energy Start 5.0

•Disponíveis em tamanhos 23”, 32”, 40”, 46” e 65”

Série CX-2: Com TDT incorporado

•Monitores profissionais com TDT incorporado

• Full HD

• “Sliding PC” (opcional)

•Disponíveis em tamanhos  40”e 46”

Série DX-3: Uso continuado 

• Pensados para uso extenso, vida útil 60.000 horas

• Full HD e alta qualidade de imagem

• Incorporam RJ45 Remote Control Ready,  Display Port 1.0

• “Sliding PC” (opcional)

•Opção Videowall

• Energy Start 5.0

•Disponíveis em tamanhos  40”, 46”, 55”, 70” e 82”

Sujeito a mudanças técnicas ou erros.  Todos os dados técnicos e indicações de formato, peso, brilho ou 
tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio
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Soluções 
para Videowall 
Série UX-3: Moldura fina de 11 mm

• Ideal para centros comerciais, salas de controlo, aeroportos ...

• Possibilidade de instalar ao chao com a Matriz ID

•DVI Out, pensado para fazer um videowall através de “Loop Out”

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

• Incorporam RJ45 Remote Control Ready,  Display Port 1.0

• Energy Start 5.0

•Disponíveis em tamanhos  40”e 46”

Série UT-B e UT-2: moldura ultra fina de 6.7mm 

• Imagens impactantes

•Nova série UT-B com moldura ultrafina mais económica

•Opção de computador integrado de 40 GB

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

• Incorporam RJ45 Remote Control Ready,  Display Port 1.0

• Energy Start 5.0

•Disponível em tamanho 46”

Energy Start 5.0

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



Monitores táteis
Série TS-3: Informação interativa 

• Idôneos para buscar a interação com o seu público

• Informação administrada via rede LAN ou WAN

•“Sliding PC” (opcional, exceto no 32” que leva o PC incor-
porado)

•Disponível em tamanhos 32”, 40”, 46”, 65”, 70”, 82”

CHARMEX ‘11 35

Maize, 
um novo conceito
Série MD230: Monitores multidisplay

•Monitor ultra fino de 23”

•Alta definição Full HD

•Ampla e fácil conetividade suportando várias interfaces

• Suporte permite criar multi-ecrãs

• Inclui suporte regulável em altura e permite certa inclinação

•Disponível em 3 e 6 monitores
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Monitores de 
alta luminosidade
Série DR: Para exteriores e semi-exteriores

•Monitor com 1.500 candelas: ideal para qualquer instalação
em exterior

•Opção “open frame” para instalações personalizadas

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

Totems
Tótems: Todo en uno

Totem de exterior:
• Tátil

• Antivandálico

•Resistenta à água, humidade 
e altas temperaturas

•Disponível em  46” e 70”

Totem de interior:
• Sofisticado, fiável e de fácil uso

•Alta resolução Full HD

• Incorpora computador de 40 GB

•Disponível em 46”
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Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos e indicações de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a
mudanças pelo fabricante sem aviso prévio

Outras soluções Samsung 
U-Vending: uma experiência memorável

•Os novos ecrãs táteis da série Vending de Samsung aumentam as vendas
graças a propaganda das promoções interativas, atraindo ao público com
uma nova geração de máquinas expendedoras

• Enquanto os clientes efetuam as suas compras, podem ver informação sobre
o estabelecimento ou anúncios que estimulem mais ainda as vendas.

Tecnologia LED
Série EX: Baixo consumo

• Economia em consumo de até um 35%

•Design inovador

•Ultra slim, inferior a 40 mm

•Muito leve, quase um 50% menos de peso

• Possibilidade de adquirí-lo com PC de 80 GB

•Disponível em tamanhos 40”, 46”, 55”

Samsung PROM: medidor de audiências

•Detecta automaticamente a cara dos espetadores

• Possibilidade de obter informação estatística

• Seleção e programação de conteúdos a projetar em função do sexo, 
idade e outras condições predefinidas.

Samsumg PROM, medidor de audiências
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Especializados 
em grande formato
Monitores profissionais 
plasma 85”, 103” e 152”
•Máxima resolução Full HD

• Incluem tecnologia NeoPDP

•Vistosos, versáteis e flexíveis, são idóneos para multidão de soluções

•Disponibilidade de slots adicionais para ampliar conetividade

85” e 103” proximamente 
disponíveis em 3D Full HD 
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Ampla gama 
em plasma 
profissional

•Monitor profissional com TDT

•HD Ready (32”) e Full HD (42”)

•Alto-falantes e peanha incorporados

•Disponível em 32” e 42”

Série LF: Monitor profissional

• Full HD e 700 cd/m2

•Alto-falantes incorporados e peanha opcional

•Disponível em 42” e 47”

Série LRG: Televisão profissional

De 42 a 65 polegadas 
• Excepcional qualidade de imagem, versatilidade 
e flexibilidade

•Podem-se pôr em horizontal ou vertical

•Ampliáveis com slots adicionais

•Não inclui pedestal nem alto-falantes

• Tamanhos disponíveis: 42” em HD e Full HD, 50” 
e 65” em Full HD

LCD Profissional

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

Conetividade
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Totems de informação

Cartazes digitais
•Adequados para mostrar informação dinâmica em lugares públicos

• Cores totalmente personalizaveis: identidade corporativa

•Disponível em 40” e 46”. Outras medidas consultar

• Instalação em horizontal ou vertical

• Possibilidade de desenhos à medida

• Fabricados em materiais de resistência e durabilidade

• Fácil acesso aos ecrãs 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 esportivos

Móvel   

Totem 40”

Ferro / Alumínio 2 mm

Ao forno em pó

2 cores RAL a eleição do cliente

Opcional

185 cm x 71 cm

45 cm / 18.5 cm

Frontal e traseira

Pés / Rodas

220VAC 50Hz

Passa cabos interior

Samsung: 400 DX-2 / 400 TSn-2

40”

1920 x 1080

TFT-LCD

16:9

Consultar

Totem 46”

Ferro / Alumínio 2 mm

Ao forno em pó

2 cores RAL a eleição do cliente

Opcional

195 cm x 78 cm

45 cm / 18.5 cm

Frontal e traseira

Pés / Rodas

220VAC 50Hz

Passa cabos interior

Samsung: 460 DX-2 / 460 TSn-2

46”

1920 x 1080

TFT-LCD

16:9

Consultar

Material esqueleto/exterior

Pintura

Cor

Serigrafia

Medidas exteriores (alto x largo)

Profundidade peanha/ parte superior

Abertura

Fixacão

Alimentação

Outras caraterísticas

Modelo: Normal / Tátil

Tamanho

Resolução 

Tecnologia

Formato

PC Integrado

Ecrã
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Sistema de gestão 
para Digital Signage

Gestão profissional
• Sistema de gestão polivalente simples e fiável, de administração fácil

• Ampla diversificação de aplicações

• Ideal para aplicações que dependam de 
um banco de dados

• Permite desenhar, programar e distribuir 
qualquer tipo de conteúdo

Componentes:
•Designer     

•Manager    

• Server     

• Viewer    

• Agent     

• SDK (kit de desenvolvimento)

•Avançada programação de conteúdos

• Supervisão e gestão remota

• Integração de dados em tempo real

• Conetividade a sistemas externos

•Kit de software para soluções personalizadas

• Sistema aberto

•Versão mais simples mas igual de potente

• Baseada na mesma tecnologia pads 3.1 profissional

•Desenho de presentações com uma ampla variedade de conteúdos

• Supervisão e gestão remota

• Fácil integração de dados em tempo real

PADS 3.1 PROFISSIONAL

PADS XPRESS

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.
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Soluções para a sala de aulas

Sistema de votação interativa
Solução que permite aos presentes de uma apresentação responder preguntas interatuando na mesma, e ver as respostas em tempo real
em forma de gráfico e com percentagens

Facilita a toma de decisões       Aumenta a participação nas aulas 
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Sistema de 
votação interativo
Solução que permite receber respostas dos presentes a uma 
apresentação em tempo real através de cartões de resposta. Potência 
o grau de atenção e participação entre os presentes e facilita a correção
e a tomada de decisões.

Tão fácil como:
1. Fazer uma pregunta
2. Os participantes respondem
3. Os resultados aparecem imediatamente em forma de gráfico
4. Os resultados ficam recompilados em relatórios para a sua 
posterior análise

Aplicações:

• Educação: lições, provas e testes

• Companhias: reuniões, eventos e conferências

•Aluguer para eventos

Radiofrequência

Cartão de resposta

RFC-02

Recetor:

XRC-RFR

Mala:

PKG-RF30,

PKG-RF50

Integrado com Power

Point. Permite exportar

relatórios. Fácil uso e

manejo. Diapositivos

instantâneos

Nome

Código

Descripção

Radiofrequência com

ecrã

Cartão de resposta

RFC-LCD

Recetor

XRC-RFR

Mala:

PKG-RF30,

PKG-RF50

O ecrã mostra a resposta

selecionada, o canal de

radiofrequência utilizado

e o estado da bateria

Infravermelhos

Cartão de resposta

IRC-01

Recetor

IRC-RFR

Mala:

PKG-RF30,

PKG-RF50

Para sala de aulas

pequenas. O recetor

suporta 80 cartões de

resposta e tem um

alcance de 25m

XR

Cartão de resposta

XRC-02

Recetor

XRC-RFR

Mala:

PKG-XR42,

PKG-XR84

Compatível com qual-

quer aplicação para PC

ou Mac. Facilita

registrar, escrever e

guardar respostas. 

Cartão de resposta

Anywhere

Cartão de resposta

RCAW-01

Mala:

PKG-XR42,

PKG-XR84

Permite realizar votações

sem necessidade de

computador, projetor ou

ecrã; gardar respostas e

ver resultados

Response Ware

Licença de uso

SFT-RWW-12

Respostas  através de

portáteis e smart 

phones, sem 

necessidade de cartão

de resposta nem 

recetores. Licença por

ano e usuário

Uma opção diferente para cada necessidade
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Funções principais
• Indicador de  resposta correta

•Conta regressiva

• Escalas

• Equipamentos

•Comparação demográfica, oferece a possibilidade de ver os 
resultados por grupos demográficos como por exemplo categorias de
idade, departamentos, etc...

•Vínculos comparativos: permite comparar as respostas a uma mesma
pergunta no início e no final da apresentação

•Bifurcação condicional: a apresentação vai a um diapositivo ou 
a outro, escolhidos pelo apresentador, em função do que respondam 
a maioria dos presentes

• Relatórios

Software

Software integrado com Power Point que permite 
inserir diapositivos interativos. Muito intuitivo e fácil
de utilizar para usuários que já 
estejam familiarizados com Power Point

Software que consiste em uma barra de ferramentas
flutuante que permite realizar sondagens utilizando
qualquer aplicação como pdf, sites ou KeyNote. 
Permite utilizar material didático já existente. 
Realiza capturas de ecrã das respostas e permite extrair
relatórios

Software que permite ligar remotamente várias 
alocações. Especialmente indicado para formação a
distância

Cartão de resposta
NXT
• Possibilidade de redigir respostas de maneira similar a como se 
escreve uma mensagem de texto com um telefone celular 
(letras, números e símbolos)

• Permite saltar perguntas e voltar a elas posteriormente

• É possível limitar o tempo para responder

• Pode mostrar uma mensagem personalizada para cada aluno em
função da pontuação obtida segundo critério do professor

• Função de auto registro

•Armazenamento de respostas



46 CHARMEX ‘11

^ PROJETOR SHORT THROW         

MOBILE MOTORIZED
Braço 8 kg
Coluna 50 kg
mín.: 1950 mm; máx.: 2625 mm

Elétrica
Alumínio/Preto- Alumínio/Branco

Carga maxima:

Altura Coluna:
Regulação em  
altura:
Cor:

Suportes motorizados
para quadros interativos
Máxima flexibilidade
•Quando é necessário mudar de localização e levar o projetor 
e o quadro consigo

•Quando se faz uma apresentação diante de  um público de 
diferentes estaturas- colegas de trabalho, clientes ou alunos- 
e estes devem saír ao quadro

• Escolha o adaptador  universal em cor branco ou preto, combine 
com o seu projetor. Excepto versão manual, só disponível em branco

•Nova versão, com adaptador universal para quadros e projetores

• Possibilidade de ajustar o projetor ao longo da coluna. 
Coluna disponível em comprimentos (68cm, 120cm)

•Para a sua correta configuração, solicitam-se dois códigos para todos os
suportes: o suporte de pé (1) , mais o braço adequado para o projetor (2)

Apresentamos as soluções necessárias para proporcionar flexibilidade 
e eficiência com a gama de suportes motorizados SMS:

Suporte móvel motorizado

•Um suporte sobre rodas que passa facilmente através de todas as portas,
graças a que a altura da coluna se regula facilmente com um motor elétrico 
e a que o braço que sustenta o projetor pode ser rotado

• Ideal em qualquer lugar quando os equipamentos devem trasladar-se 
frequentemente

•Novo pé, mais largo, que  facilitar-lhe-á situar-se mais perto do suporte

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos e indicações de formato, peso, brilho ou tamanho estão 
sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio
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Suporte de parede motorizado /
Suporte de parede motorizado XL
•A alternativa ideal para salas de aula, salas de conferências 
e onde queira que se requeira uma instalação fixa capaz de 
ajustar-se às necessidades e estatura 
dos usuários

•Versão XL integra dois motores e 
é capaz de suportar quadros 
interativos de até 70 kg.: 
ideal para quadros de 88”

Suporte de parede manual
•A alternativa manual para aquelas instalações onde se requer uma
instalação capaz de ajustar-se às necessidades e estatura dos usuários

• Ideal para sala de aulas escolares e academias

•Disponível só em alumínio com acabados em branco

• Solicite mais informação

Como se pede?
Para uma correta configuração, solicitam-se dois códigos para todos
os suportes: o soporte de pé (1) mais o braço adequado para o proje-
tor (2)

^ PROJETOR SHORT THROW WALL MOTORIZED
Braço 8 kg / Coluna 40 kg
mín.: 2050 mm; máx.: 2725 mm
Elétrica
Alumínio/Preto- Alumínio/Branco

Carga maxima:
Altura Coluna:
Regulação em altura:
Cor:

^ PROJETOR SHORT THROW WALL MOTORIZED XL
Braço 8 kg / Coluna 70 kg
mín.: 2050 mm; máx.: 2725 mm
Elétrica
Alumínio/Preto- Alumínio/Branco

Carga maxima:
Altura Coluna:
Regulação em altura:
Cor:

Código

AE018011EU-PO
AE018010EU-PO

Cor

Branco
Preto

Segundo código de configuração: seleção de braço

• Seleção do comprimento do braço adequado para o projetor

2

1

Branco 

FS000680AW-P2
FS001202AW-P2

Comprimento

680 mm
1200 mm

Primeiro código de configuração: seleção do tipo de suporte

• Suporte móvel motorizado

Preto 

FS000680-P2
FS001202-P2

Código

AE019011EU-PO
AE019010EU-PO

Cor

Branco
Preto

• Suporte parede motorizado

Código

AE019013EU-PO
AE019012EU-PO

Cor

Branco
Preto

• Suporte parede  motorizado XL
Código

AE025002

Cor

Branco

• Suporte parede manual
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Evoko Room Manager   

Gestão de salas
Sistema de reserva que resolve a dificuldade de encontrar uma sala de 
reuniões livre com a ajuda de um pequeno ecrã tátil

• Integrado com Outlook (não é necessário aprender a usar nenhum software)

• Fácil de usar e não afeta a seguridade da rede

• Iluminação LED vermelha ou verde para mostrar se a sala está livre ou 
ocupada 

•O ecrã mostra quem reservou a sala e durante quanto tempo

• É possível alongar a reunião, finalizá-la antes ou cancelá-la

•Quando a sala está ocupada sugere outras salas de reuniões alternativas

• Inclui uma função que permite informar de problemas com o projetor, o
quadro,etc.

• Pode-se reservar desde o computador ou desde o ecrã 
(ambos sincronizam-se)

^ EVOKO

Microsoft Exchange Server 
WVGA (800x480)
8”
Inglês, francês, alemão,espanhol,
catalão, basco, galego, português,
italiano e russo
-30ºC-70ºC
0-40ºC
branco
270 x 192 x 39 mm
1.3 Kg
ERM1001A

Requisitos do sistema:
Resolução do ecrã:
Tamanho do ecrã:
Ecrã tátil Idiomas:

Temperatura de armazenagem:
Temperatura de operatividade:
Color:
Medidas: 
Peso: 
Código:
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CO-10 (i-pochette)

1/4" 2,000,000 píxeles CMOS

8x Digital

F=3.0, f=3.39mm 

1600 x 1200

Automático/Manual

Max: 304 x 255 mm

SXGA

SXGA:1280 x 1024 @60 Hz

WXGA:1280 x 800 @60Hz

XGA:1024 x 768 @60 Hz

15 fps

Sí

No

No

No

Sí

VGA

VGA / C-video

1.3 kg

143 x 446 x 338 mm

Adaptador para microscópio , 

bolsa transporte

Primária/ Secundaria 

3 anos

1306

Modelo

Sensor de imagen:

Zoom:

Lente:

Nº pixels (HxV):

Focagem:

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:

Focalizado a:

Garantia:

Códigos:

L-1ex

1/3" 1,490,000 píxeles CMOS

5.2x Ótico, 8x Digital, Total 41.6x 

F=2.8-3.2, f=3.86 to 20.02 mm

1280 x 1024 

Automático/Manual

Max: 417 x  331 mm

SXGA

SXGA : 1280x1024 @60Hz

WXGA : 1280x800 @60Hz

XGA : 1024x768 @60Hz

30fps

Sí

No

No

No

Sí

VGA

VGA / C-video

2.9 kg

350 x 370.5 x 411.5 mm 

Controlo remoto, 

adaptador para microscópio 

Primária/ Secundaria 

3 anos

1304-2

P10

1/3" 1,490,000 píxeles CMOS

16x Ótico, 8x Digital, Total 128x

f=4.9 to 78.4mm, f=2.7

1280x 1024

Automático/Manual

Max: 324 x 405 mm

XGA

SXGA: 1280x 1024@60Hz

WXGA: 1280X800@60Hz

XGA: 1024X768@60Hz

HD 720p: 10280 X 720@50Hz 

compatível com 16:9

30fps

Sí

No

No

No

Sí

VGA

VGA / C-video / DVI-D

4.5 kg

377 x 482 x 613 mm

Controlo remoto,

adaptador para diapositivos

Universidade/ Empresas 

2 anos

1309

Que é um visualizador?
Os visualizadores de documentos são instrumentos
desenhados para mostrar objetos tridimensionais, 
transparências, documentos, radiografías e negativos
mediante um projetor. Além disso,  o visualizador
permite aumentar a qualidade das suas representações,
utilizando opções como o zoom óptico digital, a rotação
de imagens, a conversão de positivo a negativo, etc.

É um instrumento muito útil para melhorar as 
apresentações em escolas, centros de formação e frente
a seus clientes
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Soluções 
videoconferência
Conozca la solución de
Videoconferencia
É um sistema de comunicação que permite manter reuniões entre
várias pessoas que se encontram em lugares distantes

Esta comunicação é efetuada em tempo real e a imagem e o som são
transmitidos em ambos os sentidos. Os interlocutores se vêem e se
falam como se estivessem na mesma sala de reuniões, ao mesmo
tempo que se podem intercambiar dados, fax, informação gráfica e
documentária, 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 telepresença, reuniões entre várias pessoas que se encontram em
lugares distantes:

• Empresas

• Educação

• Saúde

• Justiça

ROI
Calcule cuantas 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 gastos viagens avião/ comboio/ táxis

Gastos em hoteis  

Gastos em aluguer de automóveis    

Ajudas de custo         

Que porcentagem das suas reuniões podem ser 

substituídas por videoconferência?                                 

Resultados

O custo anual estimado nas suas viagens é:      

Os equipamentos de videoconferência tornaram-se rentá-

veis em:                     

Investimento no equipamento de Videoconferência

Madrid:

Equipamento Videoconferência

Tela plasma 42”     

Barcelona:

Equipamento Videoconferência

Ecrã  Plasma 42"

Custo total do equipamento:                                

Quantidade

4
2

200
90
50
50

75%

25.740

5,55 meses

7.100
850 

3.100 
850 

11.900 

Conceito            

Cálculo por 11 meses, preços estimados segundo condições de mercado
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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

•Ampla conectividade para o uso de periféricos

• Compatível com sistemas de resolução standard

A mais alta qualidade

•A mais alta qualidade em HD

•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

Série HDX 8000 - 1080p

Série HDX del 9000™-720p
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Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos e indicações de formato, peso, brilho ou tamanho estão 
sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio

Conversas organizadas
• Sistemas de audioconferência de altas prestações

•O sistema “Acoustic Clarity Technology” patenteado por
Polycom, permite áudio de grande qualidade

• Incorpora display retroiluminado, segundo modelo

• Fácil uso e instalação. Ligação à linha telefónica analógica

Modelos disponíveis:

• SoundStation 2

• SoundStation 2 EX

• SoundStation 2 W

•SoundStation 2 W EX

•VoiceStation 300

•VoiceStation 500

AUDIOCONFERÊNCIA

Salas pequenas

• Ideal para salas pequenas e médias com conetividade em IP

• Rápida amortização do equipamento e aumento de produtividade

• Fácil uso e instalação

•Permite a comunicação com baixo largo de banda

•Alta qualidade de imagem e som estéreo

QDX 6000
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Soluções ideais de comunicação 
a distância para Empresas
LifeSize é o fabricante pioneiro em videoconferência em HD. Foi fundada 
no ano 2003 e é uma das companhias de maior crescimento no setor

Conta com um amplo portefólio de produto que se adapta perfeitamente às
necessidades do cliente

Solução para a sala Executiva
•A mais alta resolução do mercado - 1080p30

•Multiponto até 8 sedes simultâneas

•Capacidade de ligação ponto a ponto até 8Mbps

•Máxima qualidade com o mínimo de largo de banda: 
(768kbps para 720p30 / 1.1Mbps para 720p60 / 1.7Mbps para 1080p30)

Room 220

Videoconferência 
na palma da mão
• Ideal para uso individual

•Qualidade HD Vídeo - 720p30

•O mais compato do mercado; cabe na palma da mão

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

Passport LifeSize
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Conversaciones organizadas
• Inclui três codecs de alta definição, varias câmaras de alta definição e
LifeSize Phone

•Admite três monitores de alta definição, um monitor de dados e um
painel de controlo com ecrã tátil

• LifeSize Conference está baseado em standards e é totalmente 
interoperável com poder-se adaptar de maneira fácil ao ambiente
existente 

•Os usuários podem escolher entre o modo de telepresença de LifeSize
Conference ou o modo LifeSize®Room™, por isso dispõem de suficiente
flexibilidade para desfrutar de uma experiência de telepresença ou
usar todas as funções de um sistema para chamadas ponto a ponto ou
multiponto

•Adapta-se para satisfazer suas necessidades específicas

TELEPRESENÇA

Pequenas salas

• Presença virtual em Videoconferência

•Ambiente de verdadeira imersão

•Reúna suas diferentes sedes em uma mesma sala

•Vista cinemática- As vistas cinemáticas de um extremo a outro, com
vídeo até de 4.88 m sem biseis

• Compatível com todos os produtos normalizados de videoconferência

•Os diversos planos arquitetônicos para salas com capacidade de quatro
a trinta e seis pessoas

• Sistema de alta definição HD

• Sistema integrado na sua instalação

RealPresence Experience HD

Telepresença
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^ PROJETOR CL V

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

Carga máxima:

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

Suportes videoprojetor

Projetor 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 em tetos 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 teto
• Suporte de teto de coluna fixa para projetor

• Sete alturas de coluna disponíveis

• Robustos e seguros

• Junta esférica: rotação e inclinação

•Modelos de 50 até 230 cm poden ser cortados

^ Projector 

CL F75 / F250 / CL F500 / CL F700 
Aço / Alumínio
7.5, 25, 50, 75, 100, 150 y 230 cm
Altura coluna mais 7.5 cm
12 kg
360º
25º todas as direções
Não
Alumínio
5 anos

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

Projetor 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)

CL F75

CL F250 CL F500
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^ Projetor X CL F Mini

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:

Projetor X CL F Mini

Super curto
• Suporte fixo de teto discreto e elegante

•Apto para tetos baixos ficando ao rente do teto

• Excelente acabamento

• Exclusivo sistema de grampo que desmonta facilmente projetor e adaptador

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

Fácil montagem

Click on, click off

^ Projetor 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 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Preto/alumínio
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm

SMS Projetor X CL F250 preto

Projector X CL F250 / 500 
700 / 1000 / 1500 

Montagem imediata
• Elegante suporte fixo de teto

•Disponível em 5 alturas de coluna

• Exclusivo sistema de ancoragem que desmonta facilmente 
projetor 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 clásico)

SMS Projetor X CL F500 branco



Projetor WL Short Throw V 
Projetor WL Short Throw V+

Distância curta
• Suportes de parede especialmente desenhado para projetores de curta
distância

• Projete diretamente ao ecrã sem interferências

• Possibilidade de ajuste de profundidade com 4 colunas a escolher 
(de 680 a 1600 mm)

•Duas versões: regulação vertical de coluna (versão V) ou regulação vertical
e horizontal de coluna (versão V+)

•O projetor pode ser regulado ao longo da coluna

•O suporte se apresenta com placa de parede, 
braço e adaptador universal para todos os 
modelos de videoprojetor de curta distância

Este suporte necessita de dois códigos para sua correta configuração

O primeiro deles inclui o suporte de parede e adaptador universal ao projeto
e o segundo o braço ou coluna, de diferentes medidas segundo a 
necessidade e o modelo de videoprojector

WL Short Throw V+ (680 mm)

WL Short Throw V (1450 mm)

^ PROJETOR WL SHORT THROW V 

Alumínio
Branco o preto (detalhes e adaptador)
12 kg
680/1200/1450/1600 mm
+/- 12º (adaptador)
± 20 mm 

Coluna: 
Cor:
Carga máxima:
Medidas da coluna:
Inclinação:
Ajuste vertical:

WL Short Throw V+

WL Short Throw V

Código

AE016050-P1
AE016051-P1

Cor

Branco
Preto

Segundo código de configuração:

• Seleção da longitude de coluna adequada

2
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^ PROJETOR WL SHORT THROW V+

Alumínio
Branco o preto (detalhes e adaptador)
12 kg
680/1200/1450/1600 mm
+/- 12º (adaptador)
± 25 mm 
± 22,5 mm

Coluna: 
Cor:
Carga máxima:
Medidas da coluna:
Inclinação:
Ajuste vertical:
Ajuste horizontal:

1

Branco 

FS000680AW-P2
FS001202AW-P2
FS001450AW-P2
FS001600AW-P2

Longitude

680 mm
1200 mm
1450 mm
1600 mm

Primeiro código de configuração:

•Versão  V: suporte de parede com regulação vertical e adaptador

Código

AE013050-P1
AE013051-P1

Cor

Branco
Preto

Preto 

FS000680-P2
FS001202-P2
FS001450-P2
FS001600-P2

•Versão  V+: suporte de parede com regulação vertical e horizontal e adaptador

Adaptador universal con ajuste de inclinación 

Adaptadores universales
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Anti-roubo projetores
•Caixa de segurança para projetores mais 
compacte e leve

•Válida para projetores com lente lateral 
(não central)

• Fechadura com chave em frontal, fácil acesso

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

Caixa de segurança

Caixa de segurança lente lateral

Caixa de segurança lateral,
solicita-se por separado

^ Caixa segurança projetor

Metálica
20 kg
45º
Cinzento pérola
10 kg

453 x 230 x 415 mm (AxAxF)
(sem braços suporte)
TS1150053

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

Código:

De teto universal
•Válido para a maioria de marcas de projetor

• Contém o necessário para montar um suporte de projetor

• Inclui placa de teto, coluna de 1 metro, coluna de 0.5 metros e adaptador
universal

•A plataforma do projetor inclina-se até 45º

• Opções: conector de colunas

•As caixas de segurança para projetor Traulux requerem este suporte

Suporte projetor 1 metro

^ Suporte projetor 1 metro

Aço
20 kg
1 m + 0.5 m
Cinzento pérola
45o

4.5 kg
1170 x 340 x 225 mm 
(A x A x F)
TS1150014

TS1150002

Material:
Capacidade de carga:
Colunas:
Cor:
Inclinação:
Peso:
Dimensões:

Código:
Opções:
Conector colunas:

De teto económico
•Válido para a maioria de marcas de projetor

• Coluna inclinável

•Adaptador universal incluído

• Excelente capacidade de carga

•Não compatível com caixas de segurança 
Traulux

Suporte projetor 1.5 metros

^ Suporte projetor 1.5 metros

Metálica
20 kg
1.5 m
Sim
5.3 kg
Prata  metálica
TS1150017

Construção:
Capacidade de carga:
Coluna:
Rotação:
Peso:
Cor:
Código:

CHARMEX ‘11

Regulável em altura
•Válido para a maioria de marcas de projetor

• Coluna regulável em altura

•Apto para tetos inclinados

•Cabos ocultos na coluna

•Não compatível com caixas de segurança Traulux

Suporte projetor regulável ^ Suporte regulável

Metálica
15 kg
Regulável  mín. 
58.5-máx.83.5 cm
60o

+ - 20o

2.7 kg
Preto
TS1150018

Construção:
Capacidade de carga:
Coluna:

Rotação:

Peso:
Cor:
Código:
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Profissional renovado
• Elevador elétrico de projetores 
para falso teto

• 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: caixilho falso teto, 
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~ +50o

Ferro
(sem projetor)
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 condutores cabo:
Percuso:

Velocidade percurso:

Tempo de trabalho:
Carga admitida:
Nível sonoro:
Ajuste final de trajeto:
Alimentação:
Consumo:
Umidade:

Temperatura:
Revestimento:
Dimensões: 

Altura mínima instalação: 

Peso:

Código:

Oculto em teto
• Projetor e cabos ficam ocultos no teto durante a projeção

•Novo modelo atualizado e aperfeiçoado

•Alçapão automático

•O ruído do projetor fica isolado durante a projeção

•Controlo remoto RF radiofrequência opcional

• Caixilho embelecedor de alumínio para falso teto opcional

•Opcional: moldura falso teto, controlo remoto, controlo parede

TrauMirror

Suportes elétricos
para projetor

^ Acessórios para Traulift  

RTS1810630 + RTS1810096

30001

Controlo remoto RF:
Controlo parede 
+ controlo remoto RF 
(com tomada parede):

^ CAIXILHO FALSO TETO

Chapa de ferro 1.5 mm
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 elétrico 
oculto em teto
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 
HC635E

Tipo:

Motor:
Altura livre falso teto:
Tempo abertura porta:
Dimensões:
Dimensões porta:
Distância máxima projetor:
Nível sonoro:
Peso:
Garantia:
Código:
TrauMirror:
Controlo remoto RF:
Caixilho falso teto:
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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 A x F)
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 de carga:

Controlo remoto:
Peso:
Dimensões:
Dimensões máximas 
de projetor:
Voltagem:
Normativas:
Garantia:
Código:

Prático e sólido
• Suporte elevador para ocultar o projetor 
em teto quando não é usado.

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

• Fácil instalação

•Válido para a maioria de projetores

• Encaixa em qualquer falso teto

•O projetor fica em posição invertida

•Controlo remoto infravermelhos incluído

•Opcional: caixilho embelecedor para falso teto

^ PREMIERE

Suporte elétrico oculto em teto
Tubular (velocidade 53 mm/seg.)
21 cm. + projetor
100 cm / 200 cm (segundo versão) 
15 kg
Incluido (RF)
46 x 15 x 41 cm (An x Al x Fo)
41 x 41 cm (An x Fo)
450x 450 mm (lado x lado)
39 x 39 cm (An x Fo)
Branco
17 kg
TLFT100 (100 cm) 
TLFT200 (200 cm)

Tipo:
Motor:
Altura mínima instalação:
Percurso  máximo:
Capacidade de carga:
Controlo remoto: 
Dimensões externas:
Dimensões placa a teto:
Tampa fecho inferior:
Tamanho máximo projetor:
Cor:
Peso:
Código:

Controlo remoto incluído

Económico e funcional
• Suporte elevador para ocultar o projetor em teto 
quando não é usado.

•Desenho prático e funcional

•Dispõe de três pantógrafos: estabilidade e precisão

•Duas versões: descenso do projetor de 100 a 200 cm máximo

•Robusta construção metálica

•Requer pouca altura de instalação em falso teto

•Motor elétrico tubular rápido

•Duplo cabo  de aço de segurança

• Final e início de carreira ajustáveis

• Inclui adaptador universal 
para videoprojetor

• Tampa inferior para 
falso teto metálica

•Cabo elétrico  com tomada 
para a parede

• Inclui controlo remoto a distância RF, 
de grande alcance

Premiere

Controlo remoto incluído
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Suportes para LCD
até 15 kg

^ FLATSCREEN CL VST

Alumínio anodizado/ Aço
15 kg
25º
360º (+/- 90º com cabos)
Alumínio

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

Flatscreen CL VST

Regulável de teto
• Suporte de teto regulável para TFT

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

•Robusto e seguro: fixação perfeita

•Os cabos ficam ocultos dentro do suporte

• Pode ser instalado em tetos 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 que rota
• Suporte de parede regulável LCD

•Robusto e seguro: fixação perfeita

• Pode-se rotar e inclinar

•Apto para monitores que cumprem a norma VESA75x75, 
100x100, 200x100 mm

^ FLATSCREEN WL F

Aço
15 kg
15 mm
Prata
FS011007

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

Económico fixo
• Suporte de parede fixo de LCD

•A Tv plana fica como um quadro na parede

•Resistente e seguro

•Apto para monitores que cumprem a norma
VESA75x75, 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

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

Flatscreen WL ST

^ FLATSCREEN WL 3D 

Aço/ Alumínio
15 kg
38 cm
8 cm
25º
Corpo alumínio; 
acabamentos em branco,
preto ou cinzento escuro
2 kg
5 anos
FS041013 (preto)
FS041014 (branco)
FS041015 (cinzento)

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

Peso:
Garantia:
Código:

Flatscreen WL 3D
De parede articulado
• Excelente suporte plano e flexível com duplo braço móvel

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

• Infinitas posições: ao rés da parede ou extensão total

•O monitor pode ser inclinado hasta 25º

• Seguro e resistente

• Sólida construção

•Agora disponível com três acabados: branco, preto e cinzento escuro

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

^ FLATSCREEN WL ST

Alumínio
15 kg
25º
30º
5 anos
FS041016 (branco)
FS041017 (preto)
FS041018 (cinzento)

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

Suportes até 15 kg

Cor preto Cor branco

Flatscreen Polytech™

Ultra leve e superfino
•O suporte mais leve e fino

• Ecrã rente à parede

• Fabricado com um novo material sintético muito resistente

• Seguro e fácil de montar

• Para ecrãs 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:
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^ FLATSCREEN WM 3D

Aço / Alumínio
30 kg
50 cm
10 cm
12º adiante, 3º atrás
400x400 mm máximo
Corpo alumínio; 
acabamentos em branco,
preto ou cinza escuro
7,5 kg
5 anos
FS041010 (preto)
FS041011 (branco)
FS041012 (cinza)

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

Peso:
Garantia:
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 400x200mm, 
400x300, 400x400, 200 e ecrãs com padrão de perfurações máximo 
de 400x400 mm

Flatscreen WM T

De parede económico
• Suporte de parede fixo, inclinável

• Para ecrãs 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 ecrãs com padrão de perfurações 
máximo de 420x330 mm

^ FLATSCREEN WM T

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

Material:
Carga máxima:
Inclinação:
Distância à parede:
Pontos ancoragem:
Cor: 
Garantia:
Código: 

Suportes até 30 kg

Flatscreen FM MST

De pé com rodas
• Suporte móvel de chão

•Duas alturas disponíveis: 120 e 180cm

• Ecrã regulável em altura

• Permite rotação e inclinação

•Prateleiras opcionais

•Apto para monitores e TV que cumprem a norma VESA 75x75, 
100x100, 200x100, 200x200, 400x300, 400x400 e ecrãs com 
padrão de perfurações máximo de 400x400 mm

^ FLATSCREEN FM  MST 

Aço/Alumínio
30 kg.
120 cm / 180 cm
+/-45°
-12º / + 3º
400x400 mm máximo
Alumínio 
5 anos
FS091001-P0 (120 cm)
FS091005-P0 (180 cm)

Material:
Capacidade de carga:
Altura coluna:
Rotação:
Inclinação:
Pontos ancoragem:
Cor:
Garantia:
Código: 



CHARMEX ‘11 65

^ FLATSCREEN FH MT

1450 / 2000
Aço
50 kg por ecrã
1450mm/1600mm
2000mm/2150mm
10 cm, com travão
Preto 
Alumínio anodizado
5 anos

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

Material:
Carga máxima:
Altura coluna / total:

Diâmetro rodas:
Cor:

Garantia:
Códigos
Alumínio:

Preto:

Flatscreen FH MT1450 / 2000

Móvel sobre rodas
• Prático suporte sobre rodas

• Elegante, estético e funcional

•Muito seguro e estável

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

•Disponível em duas alturas

• Inclui de série adaptador 

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

•Prateleiras e base opcionais

^ ACESSÓRIOS

SU010020-P0
SU010021-P0
SU010023-P0

PL200006
PL200007
PL200008

Prateleiras
Preto:
Cinza:
Faia:

Base sobre rodas
Preto:
Cinza:
Faia:

^ FLATSCREEN FH T1450/2000

Alumínio/Aço
1450 mm
2000 mm
50 kg por ecrã
765 x 495 mm
Preto ou alumínio
Base cinzento claro
5 anos

PL041023-P0 (1450)
PL041025-P0 (2000)
PL041022-P0 (1450)
PL041024-P0 (2000)

Material:
Altura coluna:

Capacidade de carga:
Base:
Cor:

Garantia:
Códigos
Alumínio:

Preto:

De chão fixo
•De design moderno e estilizado

•Cabos ocultos dentro do suporte

• Ecrã regulável em altura

•Disponível em 2 alturas

• Inclui de série adaptador 

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

•Prateleiras opcionais

Flatscreen 
FH T1450 / 2000

^ ACESSÓRIOS

SU010020-P0
SU010021-P0
SU010023-P0

Prateleiras
Preto:
Cinza:
Faia:

Suportes 
de chão
Mais de 30 kg
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^ FLATSCREEN WH 3D

Alumínio
400 x 334 mm 
(Larg x Alt x Prof)
45 kg até 50”
106 mm
400 mm
700 mm
-3º / +9º
Corpo alumínio, acabamentos 
em branco, preto ou cinza escuro
5 anos
PL101115 (cinza) 
PL101116 (preto)
PL101117 (branco)

Material:
Dimensões painel parede:

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

Garantia:
Código:

Flatscreen WH 3D

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

•Agora fabricado em alumínio: mais leve, mesma resistência

•Desdobra-se e estende-se com suma facilidade

•Dois braços

• Três pontos de desdobramento

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

• Inclui de série adaptador 

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

Flatscreen CFH ST3000

Centro de atenção
• Localiza ecrãs onde não há parede

•Admite até 3 ecrãs em horizontal ou dois em vertical

• Inclui de série um adaptador 

• Cumpre norma VESA 200x100, 200x200, 400x200, 
400x400, 600x200, 600x400, 800x400 e ecrãs 
com padrão de perfurações em tela de 800x400mm

^ FLATSCREEN CFH ST3000

Aço
3000 mm / 3350 mm (+-25) mm
50 kg por ecrã 
Sim
+10º/-3º
180º
25 kg
Alumínio/preto
5 anos
PL071004-P0 (alumínio)
PL071003-P0 (preto)

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

Organizador de cabos

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

•Uso em teto 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 conetores 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 planilha 
de instalação
CM010001 (500 mm) 
CM010002 (1000 mm)

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

Código: 
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^ FLATSCREEN CH VST2

Aço
50 kg por ecrã
940-1540 mm 
(até centro ecrã)
+/-180°
3/+25°
em 100 mm
Alumínio
5 anos     
PL061089-P0

PL061043
PL061044

Material:
Carga máxima:
Comprimento total:

Rotación:
Inclinación
Regulación plasma:
Color:
Garantía
Códigos:
Columnas extensoras
1540-2740 mm
2540-4540 mm

Flatscreen CH VST2

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

•Resistente e seguro

•Altura de plasma regulável

•Apto para tetos inclinados

•Cabos ocultos dentro do cilindro

• Inclui adaptador Unislide H2 

• Embelezador de teto não 
incluído

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

Duplo ecrã em teto
•Admite dois ecrãs

• Resistente e seguro

•Altura de plasma regulável

• Cabos ocultos dentro do cilindro

• Inclui dois adaptadores Unislide 

• Embelezador de teto não incluído

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

Flatscreen CH VSTD2

^ FLATSCREEN CH VSTD2

Aço
50 kg por ecrã
940-1540 mm 
(até centro ecrã)
+/-180°
+/-10°
em 100 mm
Alumínio
5 anos
PL061091-P0

Material:
Carga máxima:
Comprimento total:

Rotação:
Inclinação:
Regulação plasma:
Cor:
Garantia:
Códigos:

Colunas extensoras

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

De teto resistente
• Elegante para ecrãs pesados

•Rotação total

• Ecrã regulável em altura

• Tripla tomada em coluna

• Inclui adaptador Unislide 

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

^ FLATSCREEN CH ST 600 

1150 / 1450 / 2000
Aço
600, 1150, 1450, 2000 mm
50 kg por ecrã
Sim
+10º/-3º
+/- 180º
Alumínio/prata
5 anos
PL061071-P0 (600)
PL061073-P0 (1150)
PL061075-P0 (1450)
PL061077-P0 (2000)

Material: 
Coluna:
Carga máxima:
Altura regulável:
Inclinação:
Rotação:
Cor:
Garantia:
Códigos: 

Flatscreen CH ST 600 
1150 / 1450 / 2000

Suportes de teto
Mais de 30 kg
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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 inclinável

• 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:

VERTY

• Suporte universal de parede vertical

• Indicado para ecrãs de até 55”

• Possibilidade de fixar na parede para uma 
maior segurança com cadeado contra acidentes e roubos

•Cumpre a norma VESA mínima 400x400, 
máxima 800x400 mm

^ VERTY 

Aço
50 kg
-2 +5º
Petro
PL020052

Material:
Carga máxima: 
Inclinação :
Cor:
Código:

BRACKY                                     

• Suporte universal de parede horizontal

• Indicado para ecrãs entre 32” e 46”

• Possibilidade de fixar na parede para uma maior segurança 
com cadeado contra acidentes e roubos

•Cumpre a norma VESA mínima 100x100, máxima 400x400 mm

^ BRACKY 

Aço
50 kg
-2 +5º
Petro
FS011050

Material:
Carga máxima: 
Inclinação :
Cor:
Código:

BRACKY XL                                    

• Suporte universal de parede horizontal

• Indicado para ecrãs até 55”

• Possibilidade de fixar na parede para 
uma maior segurança com cadeado 
contra acidentes e roubos

•Cumpre a norma VESA mínima 100x100, 
máxima 800x400 mm

^ BRACKY  XL                         

Aço
50 kg
-2 +5º
Petro
PL020050

Material:
Carga máxima: 
Inclinação :
Cor:
Código:



CHARMEX ‘11 69

Prateleiras H  

Prateleiras práticas
• Para suportes SMS, tipo H, mais de 30 kg

•Não válidos para FUNC nem série SMS Flatscreen X

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

• Só compatíveis com suportes H de SMS

•Reguláveis em altura

•Compatíveis com suportes antigos SMS

• Solicitam-se por separado

^ ESTANTES H

12 kg
440 x 370 mm

SU010020-P0
SU010021-P0
SU010023-P0

Capacidade de carga: 
Dimensões: 
Códigos:
Preto: 
Cincento: 
Faia:

Prateleiras M/L

Prateleiras horizontais ou inclinadas
• Para suportes SMS/ FUNC tipo M ou L

•Dois tipos de prateleiras à escolha: horizontais ou inclinadas

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

•Reguláveis em altura

• Solicitam-se por separado

FS040006-P0
FS040007-P0
FS040008-P0

FS040001-P0
FS040002-P0
FS040003-P0

Códigos prateleiras
inclinadas

Códigos prateleiras
horizontais

^ PRATELEIRAS M / L

12 kg
440 x 370 mm
45º fixo 
(só prateleira inclinada)

Capacidade de carga: 
Dimensões: 
Inclinação:

Preto: 
Cinzento: 
Haya: 

Cor

Touch VeriTable

Suporte para 
display interativo
• Inovador suporte para a nova geração 
ecrãs planos táteis de grande tamanho

• Transforma facilmente um ecrã plano 
tátil interativo em uma excecional mesa de trabalho

•Dupla função: o ecrã pode permanecer em posição vertical 
como um ecrã de apresentação ou um quadro e também plano, 
como uma mesa, ao redor da que reunir-se e discutir sobre 
projetos, imagens, desenhos,etc

• Fácil mudança de orientação vertical a mesa: ajuste motorizado

•Com rodas: com rodas, fácil deslocamento manual entre diferentes salas

Acessórios 
para suportes

^ VERITABLE 

800x400 
90º (motorizado)

VESA:
Inclinação:
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Serie Flatscreen X 

Vanguarda
•A série X de SMS oferece múltiplas e inovadoras soluções

•Design prático e elegante, com rasgos limpos  e refinados

•O ecrã é regulável em altura e pode-se montar em posição horizontal 
ou vertical sem necessidade de ser extraída do suporte

• Inclui adaptador X H Unislide (até 50 kg), compatível com ecrãs 
planos VESA de 200x200 até 800x400 (ecrãs 40-55” aprox.)

•Acessórios opcionais: prateleiras X, armário Media Box, tomada elétrica, 
adaptador X H Unislide para ecrãs secundarios e adaptador X H + Unislide 
(ecrã 60-80” aprox.)

Horizontal ou vertical? Um pequeno gesto permite uma rotação de 90o do ecrã

^ FLATSCREEN  X WFH S1995

Alumínio/branco
50 kg por ecrã
100 kg com Unislide X H
1955 mm
2160 mm aprox.
214 mm
Sim
-+ 20º
PD091001-P0

Cor:
Capacidade de carga:

Altura columna:
Altura total:
Fundo:
Altura regulável:
Rotação:
Códigos:

Flatscreen X WH S

De parede 
regulável em altura
• Suporte de parede

• Ecrã regulável em altura

•Rotação e inclinação do ecrã

• Três alturas de colunas disponíveis

^ FLATSCREEN 

X WH S605/1105/1455

Alumínio/branco
50 kg por ecrã
100 kg com Unislide X H+
605, 1105, 1455 mm
890, 1390, 1740 mm
Sim
+-20º
PD081001-P0 (605)
PD081002-P0 (1105)
PD081003-P0 (1455)

Cor:
Capacidade de carga:

Altura columna:
Altura total:
Fundo:
Altura regulável:
Rotação:
Códigos:

Flatscreen X WFH S

De chão e parede
• Suporte de chão e parede

• Todas as prestações de Flatscreen X
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SMS Flatscreen X FH M

Elegância 
sobre rodas
• Fácil mobilidade graças às suas rodas

• Três alturas de coluna disponíveis em versão 
de ajuste manual e duas alturas en versão 
de ajuste motorizado

•Nova versão motorizada com ecrã regulável 
em altura (não compatível com adaptador 
X H+ Unislide para ecrãs de 60-80”) 

•Opcional, prateleiras X, armário 
Media Box, tomada eléctrica, etc.

^ FLATSCREEN X FH 

M605/1105/1455/1955
Alumínio/branco (manual)
Branco/alumínio (motorizado)
50 kg por ecrã
100 kg por ecrã (com adaptador X H+
605, 1105, 1455, 1955 mm
795 / 645 x 675 mm (A/L x F) (manual)
Sim
200x200 até 800x400 mm (~40-55")
Manual 
PD031001-P0 (1105)
PD031002-P0 (1455)
PD031003-P0 (1955)
Motorizado
XM031001-P0 (605)
XM031002-P0 (1105)

Cor:

Capacidade de carga:

Altura coluna:
Base:
Altura regulável:
Compatibilidade VESA:
Códigos:

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

SMS Flatscreen X FH

Refinamento no chão
• Suporte de chão

• Três alturas de coluna disponíveis

• Todas as prestações de Flatscreen X

•Opcional, prateleiras X, armário Media Box, 
tomada elétrica, etc

^ FLATSCREEN X FH 1105/1455/1955

Aluminio/blanco
50 kg por pantalla
100 kg por pantalla (con adaptador X H+)
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 S

De teto com rotação
• Suporte de teto com rotação de ecrã

•Quatro alturas de coluna disponíveis

• Todas as prestações de Flatscreen X
^ FLATSCREEN X CH 

S605/1105/1455/1955
Aluminio/blanco
50 kg por pantalla
100 kg por pantalla (con adaptador X H+)
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 regulable:
Rotación:
Códigos:

Versão  motorizada
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SMS Flatscreen X FH MD

Doble pantalla móvil
• Innovador soporte móvil: dos pantallas 
opuestas para ampliar el área de impacto visual 

• Adecuado para puntos de información en 
ferias, eventos y hoteles 

•Disponible con regulación de altura 
de pantalla manual o motorizada 
para mayor comodidad 

•Opcional: estantes X, armario 
Media Box X, toma eléctrica, etc.

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

Visão de futuro

SMS Flatscreen X FH Triangle

Triplo ecrã móvel
• Inovador suporte móvel com capacidade para três ecrãs

•Adequado para pontos de informação em feiras, 
eventos e hotéis

• Capta a atenção do usuário de qualquer ponto de aproximação

• Inclinação e rotação do ecrã: ajuste ótimo dos 3 ecrãs

•Disponível com  regulação de altura de ecrã manual 
ou motorizado para maior conforto

•Recomendado para ecrãs de 46” máximo; VESA 
máximo 800x400 mm

•Opcional: prateleiras X, armário Media Box X, tomada 
eléctrica, etc

^ FLATSCREEN X FH        

M605/1455 TRIANGLE
Branco/prata
35 kg por ecrã
1455 mm (manual)
605 mm (motorizado)
1645 mm (manual) 
2040 mm (motorizado)
-2, +5 ó +12°
740 x 963 mm (A x F)
manual 
PD034001-P0 (1455) 
motorizado
XM034001-P0 (605) 

Cor:
Capacidade de carga:
Altura de coluna: 

Altura total:

Inclinação e rotação:
Base:
Códigos:

^ FLATSCREEN X FH MD605  

1105/1455/1955 DOUBLE
Alumínio/branco
50 kg por pantalla (manual)
45 kg por pantalla (motorizado)
1455/1955 mm (manual)
605/1105 mm (motorizado)
1410/1910 mm (manual) 
1835/2335 mm (motorizado)
-2º
740 x 963 mm (A x F)

200x200 até 
800x400 mm (~40-55")
Manual
PD033001-P0 (1455)
PD033002-P0 (1955)
Motorizado
XM033001-P0 (605)
XM033002-P0 (1105)

Cor:
Capacidade de carga:

Altura de coluna: 

Altura total:

Inclinação :
Base:
Compatibilidade
VESA:

Códigos:
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Suportes para 
Videoconferência

SMS Flatscreen X FH / X FM Video Conference

Videoconferência móvel
•Novo suporte móvel com capacidade para dois ecrãs e câmara

• Especialmente concebido para uso em videoconferência

•Duas versões disponíveis: H (42-52”  segundo VESA) e M 
(32”-40” segundo largo e VESA), em versão manual ou motorizada, 
para regular a altura do ecrã eletricamente

•A prateleira para a câmara, a prateleira para codec, as prateleiras 
X e o armário Media Box e a tomada elétrica son opcionais

^ FLATSCREEN X FH M605/1455 VIDEO CONFERENCE 
FLATSCREEN X FM M605/1455 VIDEO CONFERENCE

Alumínio/branco
45 kg por ecrã (série H)
30 kg por ecrã (série M)
1455 mm (manual)
605 mm (motorizado)
1445 mm (manual) 
1815 mm (motorizado)
691 x 1097 mm (A x F)
Ver tábua ecrãs recomendados
série H: PD032001-P0 (1455) manual

XM032001-P0 (605) motorizado
série M: PD032002-P0 (1455) manual

XM032002-P0 (605) motorizado

Cor:
Capacidade de carga:

Altura de coluna: 

Altura total:

Base:
VESA:
Códigos:

De parede dupla
• Suporte chão/parede para duplo ecrã e câmara 
na parte superior

• Sua altura de coluna permite acrescentar várias 
prateleiras ou combiná-los com Media Box

•Duas versões disponíveis: H (42-52”  segundo VESA) 
e M (32”-40” segundo largo e VESA)

•A prateleira para a câmara, a prateleira para codec, 
as prateleiras X e o armário Media Box e a tomada elétrica son opcionais

^ FLATSCREEN X WFH / WFM S1955 VIDEO CONFERENCE

Alumínio/branco
45 kg por ecrã (série H)
30 kg por ecrã (série M)
1955 mm
2161 mm 
10-15º aprox
Ver tábua ecrãs recomendados
série H: PD091002-P0
série M: PD091003-P0

Cor:
Capacidade de carga:

Altura de coluna: 
Altura total:
Rotação:
VESA:
Códigos:

De parede dupla
•Versão de parede, discreto e elegante para duplo ecrã 
e câmara na parte superior

•Duas versões disponíveis: H (42-52”  segundo VESA) 
e M (32”-40” segundo largo e VESA)

•Duas alturas de coluna disponíveis en cada versão

•A prateleira para a câmara, a prateleira para codec, 
as prateleiras X e o armário Media Box e a tomada elétrica son opcionais

SMS Flatscreen X WFH 
X WFM Video Conference

SMS Flatscreen X WH
X WM Video Conference

^ FLATSCREEN X WH / WM S1105/1455 
VIDEO CONFERENCE

Aluminio/blanco
45 kg por ecrã (série H)
30 kg por ecrã (série M)
1105/1455 mm
1392/1742 mm 
179 mm
Ver tábua ecrãs recomendados
série H: PD081004-P0 (1105)

PD081005-P0 (1455)
série M: PD081006-P0 (1105)

PD081007-P0 (1455)

Cor:
Capacidade de carga:

Altura de coluna: 
Altura total:
Distância a parede:
VESA:
Códigos:

hasta 52"
hasta 50"
hasta 42"

400x400
600x400
800x400

Ecrã 
recomendadoVESA

Ecrãs recomendados
SÉRIE H

1480 mm
1280 mm
1080 mm

Largo máx. 
do ecrã 

Com normas VESA 100x100, 200x100, 200x200
recomenda-se ecrãs entre 30-40” (ecrãs de 700
mm de largo como mínimo e 1000 mm de largo
máximo aprox.)

SÉRIE M
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Acessórios Série X

^ 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

Carvalho

Nogueira

Carvalho Branco

Tomada elétrica X

• Placa elétrica para três tomadas que se integra discretamente 
na parte traseira da coluna dos suportes X

^ TOMADA ELÉTRICA

3
PD100001-EU

Tomadas:
Código:

Estante cámara videoconferencia X

• Estante situar la cámara de los equipos de videoconferencia

•Compatible con toda la serie X

• Incluye soporte

^ PRATELEIRA CÂMARA

225/242 x 249 mm (An x Fo)
Branco
PD300010-P0

Prateleira:
Cor:
Código:

Prateleira câmara videoconferência X

• Prateleira para situar a câmara dos equipamentos 
de videoconferência

•Compatível com toda a série X

• Inclui suporte

^ ESTANTE CODEC

400 x 249 mm (An x Fo)
Branco
PD300011-P0

Prateleira:
Cor:
Código:

Media Box X

•Armário para aparelhos AV

•Com chave e saída para cablagem

•Cores: branco, carvalho e nogueira

Adaptador X H Unislide

•Necessário para instalar um segundo ecrã  nos suportes X de
chão com rodas, chão sem rodas, teto, parede e parede/chão

•Os suportes X videoconferência, triplo ecrã triângulo e duplo
ecrã oposto ja incluem adaptadores para configurar sua
função principal e não requerem este adaptador

^ ADAPTADOR X H UNISLIDE

Prata
50 Kg
0-90º
de 200x200 a 800x400 mm
(máx.800x470mm)
PD210001

Cor:
Carga máxima:
Rotación:
VESA:

Código:

Adaptador X H+ Unislide

• Para ecrãs de grande tamanho 60-80” aprox.

• Cumpre VESA 200x200 a 1200x700 mm

•Pode-se montar em posição vertical ou horizontal

•Não é compatível com os suportes motorizados

^ ADAPTADOR X H+ UNISLIDE

Prata
100 Kg
Não
de 200x200 a 1200x700 mm
PD210002

Cor:
Carga máxima:
Rotación:
VESA:
Código:
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Multi Control

Solução multiecrã
• Solução que permite instalar múltiplos ecrãs planos 
em um único suporte

•Adequado para salas de controlo, controlo de segurança 
e vigilância, bancos, agências de valores, aeroportos, etc

•Multidão de possibilidades para quem precisa de uma 
excecional visibilidade

•Configurações de 2 até 8 ecrãs

•Apto para ecrãs de até 22” ou 19” para máximo grau de 
ajuste (os modelos de duplo ecrã admitem até 
26”-15kg máx)

•Disponível com dois tipos de base: ancoragem duplo à mesa ou pé de mesa tipo
bumerangue

•Os modelos com ancoragem à mesa (Clamp) dispoem de uma excelente 
estabilidade e podem ser acoplados a tabuleiros de até 30 mm de grossura e são
fáceis de montar inclusive nos cantos das mesas

•O ângulo entre os ecrãs pode-se regular em passos, o que permite uma 
configuração personalizada para  cada necessidade

• Inclui o versátil e robusto braço 3D de SMS na maioria das versões, permitindo 
uma grande rotação dos ecrãs exteriores

SMS Multi Control Triplo Boom

SMS Multi Control  2xQuad Clamp

Versão com ancoragem duplo ClampVersão com  pé  sobre a mesa Boom Rotação ecrã exteriores

^ MULTI CONTROL

Alumínio/branco
2-8
22" máximo
19” (máximo grau de ajuste)
26” (só modelos Dual)
15 kg por ecrã
60 kg máximo por suporte completo
605 mm
+-25º
sim, personalizável. Consultar  tabela
75x75, 100x100 mm

Cor:
Nº ecrãs:
Tamanho ecrãs: 

Capacidade de carga:

Altura coluna:
Inclinação ecrãs:
Rotação ecrãs:
VESA:

MM051001-P0
MM051002-P0
MM051003-P0
MM051004-P0
MM051005-P0

MM051006-P0
MM051007-P0
MM051008-P0
MM051009-P0
MM051010-P0

Ancoragem à mesa
Dual Clamp
Triplo Clamp
Quad Clamp
2x Triplo Clamp
2x Quad Clamp

Pé tipo bumerangue

Dual Boom
Triple Boom
Quad Boom
2xTriple Boom
2xQuad Boom

CódigoModelo

SMS Multi Control Dual Clamp SMS Multi Control Triplo Boom

SMS Multi Control Quad Clamp

SMS Multi Control 2 x Triplo Clamp

SMS Multi Control 2xQuad Clamp

1 2 1 2 3

1 2 3 4

1 2 3

4 5 6

1 2 3

5 6 7

4

8

1

+-2º

+-90º

+-90º

+-90º

+-90º

Ecrã:   

Dual:

Triplo:

Quad:

2x Triplo:

2x Quad

2

+-2º

+-4º

+-2º

+-4º

+-2º

3

+-90º

+-2º

+-90º

+-2º

4

+-90º

+-90º

+-90º

5

+-4º

+-90º

6

+-90º

+-2º

7

+-2º

8

+-90º

Braço 3D: versatilidade e
ajuste

Fácil ajuste e instalação

Inclinação lateral ecrãs
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Suportes Motorizados 

^ E-CLASS 

21" (4:3), 20" (16:9) aprox.

470 x 356 x 70 mm (An x Al x Fo)
VESA 75x75, 100x100
9.5 kg

61 cm fundo mínimo
71 cm mínimo
63.5 cm largo mínimo
TE-0-0724-XK

Tamanho máximo:
Dimensões máximas
monitor:
Ancoragem:
Capacidade de carga:
Instalação
Superfície 
de escrivaninha:
Altura escrivaninha:
Espaço para joelhos:
Código:

Suporte motorizado para monitores
• Solução para mostrar/ocultar monitores planos na escrivaninha

•O monitor ascende com só pulsar um botão

•As portas retráteis deixam uma escrivaninha plana, sem ocos

•Uso fácil, intuitivo e seguro

•Chave de bloqueio que acrescenta segurança e controlo de acesso do mecanismo

•Ajuste de inclinação de ecrã em posição desdobrada

•Duas versões disponíveis: E-Class e H-Class

•Versão E-Class: com portas de superfície retráteis automáticas

•Versão H-Class: versão económica, com portas de superfície retráteis manuais

•Válido para a maioria de ecrãs: até 21” (16:9) em versão E-Class; até 19” (4:3) em
versão H-Class

• Proporciona segurança acrescentada aos monitores, evitando danos ou roubos

•Caixa metálica protetora do sistema  baixo a escrivaninha

•Opcionalmente pode-se adicionar suportes de teclado debaixo da escrivaninha 
e ligação USB sobre a escrivaninha

•Possibilidade de ligar a sistemas  de controlo a distância, por fechamento de
contatos, tanto individual como para todos os monitores de uma sala de aulas ou
sala

•Monitor não incluído

Aplicaciones:

• Salas de aulas de informática

•Centros de formação

• Laboratórios

• Bibliotecas

•Áreas de recepção

•Centros de atendimento ao cliente

•Centros de comunicações

• Escritórios corporativos

Trolley™ H-Class / E-Class

Nota: a distância máxima do centro da placa VESA
à parte inferior do monitor é de 171 mm.

^ H-CLASS 

19" (4:3), 17" (16:9) aprox.

413 x 356 x 70 mm (An x Al x Fo)
VESA 75x75, 100x100
9.5 kg

61 cm fundo mínimo
71 cm mínimo
63.5 cm largo mínimo
TH-0-0721-XK

Tamanho máximo:
Dimensões máximas
monitor:
Ancoragem:
Capacidade de carga:
Instalação
Superfície de 
escrivaninha:
Altura escritorio:
Espacio para rodillas
Código:

Nota: a distância máxima do centro da placa VESA
à parte inferior do monitor é de 171 mm.
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Alta capacidade
• Processadores de vídeo de alta capacidade

• Escala um sinal de vídeo de 640 x 480 até 2048 x 1080,  
independentemente da resolução de entrada

•Controlo da calibração de cor

• Redução de ruído na imagem

•Melhora o detalhe e muda a relação de aspeto

•Ajuste de brilho, contraste e gama

•Processo interno de 12 bits/pixel

•Modo de alta qualidade ou baixa latência

• Filtro antialiasing

•Controlo por RS232 ou TCP/IP

• Filtro em pente 3D

•Correção de keystone vertical e horizontal

• Zoom digital e panning

PREMIERVIEW PRO HD IW

• Seleção por fundido. Processa o áudio junto ao vídeo para aplicar-lhe a mesma latência

•Desentrelaçador adaptativo grau Broadcast com detecção de cadência 3:2 e 2:2 para SD e HD

•PremierView Pro HD IW com ajuste de curva de blending, amplitude, gama e correção de nível de reto

•Capacidade de Picture in Picture redimensionável e deslocável

•Gentlock, vídeo 1/0 lock e rastreamento 1/0

• Filtro de ruído para HD e SD

• Entradas: 2 vídeo composto, 2 S-vídeo, 2 componente, 1 VGA, 1 SDI/HDSDi, 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI1.3

• Seleção por fundido

•Correção automática de latência de áudio

• Processo e seleção de áudio

• Saída em DVI ou VGA até 2048 x 1080

HQVIEW 100

Escalador

Duas entradas de vídeo 

composto e 

um de S-Vídeo. Saída DVI

HQVIEW 300

Escalador/Processador de vídeo

Vídeo componente, VGA

e DVI/HDMI

Saída em DVI

HQVIEW 320

Escalador/processador com

correção de imagem e blending

Vídeo componente, VGA

Saída em DVI

HQVIEW 400

Esclador/seletor

Aceita sinal de vídeo composto, 

S-Vídeo, componente, 

SDI/HDSDI, DVI e HDMI e VGA

Saída em DVI

HQVIEW 420

Esclador/seletor com

deformação de imagem e blending

Aceita sinal de vídeo composto

S-Vídeo, componente, SDI/HDSDI

e HDMI e VGA

Rotação de imagem e correção de deformação de pin/barrel

Potentes capacidades de correção geométrica

Processo de 4 campos a resolução completa para SD e HD

Deformação de imagem  mediante

malhas vetoriais

Capacidade de blending nos 4 

laterais

Deformação de imagem  mediante

malhas vetoriais

Capacidade de blending nos 4 

laterais

Entrada multifonte e saída em  DVI/VGA até 1920 x 1080 / 1920 x 1200

PIP (Picture in Picture) POP (Picture on Picture) PAP (Picture and Picture)

Saída de áudio digital

Processadores de vídeo
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Sistemas de control0

Pixie

Controlo IR
•Módulo de controlo para dispositivos videoprojetores 
e monitores LCD/ plasma

•Controlo fácil e intuitivo, adequado para salas com diferentes 
usuários

• Controla praticamente qualquer projetor, monitor LCD ou plasma

•Dispõe de 6 botões de controlo

• Sem programação: aprende códigos IR do controlo remoto 
do dispositivo

•Controlo de aceso/apagado, volume e mudança de fonte

• Backlight iluminado disponível em branco, azul, verde ou âmbar

•Aprende os comandos rapidamente de outro módulo Pixie 
já programado

• Inclui alimentador de 6 volts e um emissor IR, moldura 
embelezadora frontal e caixa traseira para instalação em 
parede/mesa

• Pode controlar mais dispositivos idênticos com emissores 
IR adicionais, opcionais

^ PIXIE

Módulo de controlo AV por IR
Branco

PXE-DCM
PXE-DCM-AMBER
PXE-DCM-BLUE
PXE-DMC-GREEN
PXE-EMIT

Tipo:
Moldura:
Código:

Pixie branco
Pixie ámbar
Pixie azul
Pixie verde
Emissor IR

PixiePlus

Controlo IR & RS-232
•Mesmo conceito, mais prestações que Pixie

•Acabado elegante de alta qualidade, com botões de 
tato suave e fácil uso

• Programação fácil e intuitiva

• Permite o controlo por IR, RS-232 e fechamento de contatos

•Dispoem de 8 botões de controlo

•A programação RS-232 é realizada com varinha de programação, 
opcional (ver varinha de programação)

• Fechamento de contatos: controlo de ecrãs de projeção 
e de suportes motorizados de projetor

• Pode controlar dois ou mais dispositivos ao mesmo tempo 
de um único botoeiro com emissores adicionais (não incluídos de série)

• Possibilidade de programar até 36 rotinas de ligações  e apagamento 
com o módulo de relógio opcional (PXE-DCM-RTC)

•Opções: emissor adicional IR/RS-232, emissor de relés, módulo 
relógio, controlo de volume, varinha de programação

^ PIXIEPLUS

Módulo de controlo AV por IR
Branco

PXE-DCMMAS
PXE-EMIT-232-IR
PXE-EMIT-REL2
PXE-DCM-RTC
PXE-MOTVOL-CTL-L

Tipo:
Moldura:
Códigos:

PixiePlus
Emissor IR/RS232
Emissor relés
Programação horaria
Controlo de volumen

Varinha programação PixiePlus

•Adequado para integradores / instaladores frequentes de PixiePlus

• Simplifica a configuração e a clonagem IR/RS232, 
configurando em poucos minutos várias unidades PixiePlus

•Aprende códigos IR e comandos de controlo RS232

•Conectado ao PC via USB, armazena códigos RS232 para 
introduzí-los em PixiePlus

• Só válida para PixiePlus

• Imprescindível se se quer programar comandos RS232, 
módulo de fechamento de contatos e rotinas de ligacão e apagamento

^ VARITA PIXIEPLUS

PXE-PGM-TOOLCódigo:

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos e indicações de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a
mudanças pelo fabricante sem aviso prévio
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Módulo controlo NRC AmpLINC™

Controlo de sala completo
•Novo controlo de sala por rede escalável que centraliza todas 
as funções da sala

• Integra controlo de áudio, streaming áudio e amplificação

• Integra um microfone para monitorar salas (p.e. em caso de emergência)

•Novo nodo AmpLINC disponível: pequeno amplificador de 10W apto para qualquer
alto-falante

• Inovador design V-Notch™ para instalar no suporte do projetor

• Compatível com os nodos de controlo NRC anteriores

• Permite controlo remoto de  iPad (requer router sem fio e aplicação disponível 
em iTunes store)

• Carcaça de alumínio

•Dispõe de: 2 saídas de RS232, 2 saídas de IR, 4 relés, 2 entradas digitais 1/0 
(permite utilizar sensores de presença, botões, etc), dois saídas para expansão para
nodos controlo (pucks), uma entrada Ethernet, quatro saídas designadas para os
novos nodos AmpLINC ( cada uma de 10W de potência), 6 entradas de áudio 
balançados (incluindo uma para microfone), um microfone integrado, uma entrada
para anúncios por intercom, uma saída balançada para um amplificador exterior, 
um capturador de IR integrado

NRC AmpLINC

Nodo amplificador áudio AmpLINC

^ NCR AMPLINC

Consultar

Consultar

NRC AmpLINC:
Nodo amplificador 
Áudio AmpLINC:

Módulo Controlo PixiePro NRC

Controlo de sala completo
• Sistema compacto de controlo de sala de equipamentos AV

•Adequado para salas onde é necessário controlar vários dispositivos

• Configuração, controlo e monitorização via web

•Pode funcionar de maneira autônoma ou como parte de uma solução de controlo 
de sala unido ao painel modular Pixie Pro (PX2-MP-IR)

•Dispõe de 1 porto de controlo RS232, 1 porto para IR, 4 conetores de relés para ecrãs
ou suportes elétricos e duas tomadas de fechamento de contatos

•Ao integrar um servidor web não é necessário instalar software novo em casa 
do cliente

• Existem nodos de controlo para escalar o sistema e tramitar qualquer tipo de sala

• Inclui um emissor IR

^ NODOS DE CONTROLO

PX2-PUC-232-IR
PX2-PUC-IR-4
PX2-PUC-REL-4

Códigos:
Nodo RS-232/IR
Nodo 4 x IR
Nodo 4 x relés

Nodos de controlo PixiePro

•Ampliação para módulo controlo Pixie Pro 
(PX2-NRC-1142)

• Tipos disponíveis: 1 x RS232 + 1 x IR, 
4 x IR infravermelho, 4 relés

• Ligação entre nodos por cabo CAT5

Painel modular PixiePro

• Painel de controlo AV que utiliza 
a tecnologia Pixie

• Escalável, pode controlar até 8 
dispositivos IR 
(inclui um emissor IR)

•Aprendizagem IR, não requer 
programação

•Programável com múltiplos 
códigos IR  para macros ou 
tarefas de automatização

•Pode-se integrar como módulo 
de controlo PixiePro PX2-NRC-1142

^ PAINEL MODULAR

PX2-MP-IR
PXE-EMIT

PX2-PL-WH

Códigos
Painel modular:
Emisor IR:
Caixa instalaçã
o sobre a mesa:

^ PixiePro NRC

PX2-NRC-1142Códigos:
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CONNECT PLUG & PLAY 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 interativos

•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 LIGAÇÕES AMB CABOS

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

Tipo:
Construção:
Fixação:
Dimensões:
Cabos:

Conexiones:

Color:
Garantía:
Código:

Cabos incluídos

CONNECT MODULAR COM CABOS

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

• Ideal para quadros interativos

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

•Capacidade para 3 módulos

• Inclui os cabos de 5, 10 ou 15 metros (exceto cabo USB)

•Os módulos são fixados por pressão, sem parafusos

• Inclui módulos cegos sem função

^ 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:

CONNECT MODULAR SEM CABOS

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

• Inclui 3 módulos tipo terminal de parafuso 
(Phoenix) para cabo não acabado 
(cabo descascado por um lado)

•Capacidade para 6 módulos

• Três módulos livres para colocar outros 
módulos opcionais

•Os módulos são fixados por pressão, sem parafusos

• Inclui módulos cegos sem função

^ CONNECT MODULAR SEM CABOS

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

Capacidade:
Cabos:
Cor:
Dimensões:
Código:

CABOS CONNECT MODULAR KIT

Kit de cabos para caixas AV
• Indicados para caixas de conexão modular 
AV EDIS Connect Modular e Techconnect Lite

•Um lado do cabo não inclui conector: 
rápida ligação ao módulo

•Mais fácil para passar por tubos e canaletas

•Disponível em 5, 10 ou 15 metros

^ CABOS

EDCMK5M
EDCMK10M
EDCMK15M

Código:
5 metros:
10 metros:
15 metros:

Módulos tipo Phoenix
• 1 x VGA com áudio 3.5 mm

• 1 x Vídeo composto com áudio

• 1 x USB tipo B

Módulos tipo Phoenix
• 1 x VGA com áudio 3.5 mm

• 1 x Vídeo composto com áudio

• 1 x USB tipo B

Cabos incluídos:
• 1 x VGA

• 1 x Vídeo RCA

• 1 x Áudio 3.5 mm 

• 2 x Áudio RCA
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Módulos Connect Modular

Ampliação
•Módulos para ampliar as funções das caixas de ligação Connect

Amplificadores parede

Áudio na sala de aulas
•Adequado para salas e salas de aula pequenas

•Disponível em duas versões: em caixa pequena com adaptador 
de corrente externo ou em caixa grande com adaptador de corrente
integrado dentro da caixa

• Fornece-se com caixa traseira pronto para instalar

•Amplificador digital de classe D de baixo consumo e baixa 
dissipação de calor

• Entrada frontal para áudio PC e entrada balançada para microfone,
reprodutor MP3 ou entrada auxiliar (DVD,etc..)

•A entrada de PC e microfone podem ser compatibilizadas

•Regulação frontal de volume e ligação

• Saídas de alto-falante com ligação de parfuso no interior da 
unidade, ficando oculto dentro da unidade

•Dimensões 85 x 85 x 52 mm (EA35SG); 145 x 85 x 52 mm (EA35DG)

VGA com áudio minijack 3.5 mm
Cód: EDMVGA3.5

Vídeo composto com áudio
Cód: EDM3RCA

S-Vídeo com áudio
Cód: EDMSVIDEO2RCA

USB B
Cód: EDMUSBB

Alto-falantes
Cód: EDM4SPEAKER

RJ45
Cód: EDMRJ45

HDMI com ligação de mola 
para cabo descascado
Cód: EDMHDMI

Tapa cega sem 
(o par)
Cód: EDMBLANK

^ AMPLIFICADOR DE PAREDE

30W (2 x 15W)
50 Hz- 50 MHz
Plástico
Externo
85 x 85 x 52 mm
229 gr
RoHS, CE
EDEA35SG

Potência:
Resposta de frequência:
Caixa exteriorr:
Adaptador de corrente:
Dimensões:
Peso:
Certificações:
Código:

^ EA35DG AMPLIFICADOR DE PAREDE

30W (2 x 15W)
50 Hz- 50 MHz
Plástico
Interno
145 x 85 x 52 mm
229 gr
RoHS, CE
EDEA35DG

Potência:
Resposta de frequência:
Caixa exteriorr:
Adaptador de corrente:
Dimensões:
Peso:
Certificações:
Código:

EA35DG

EA35SG
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TECHCONNECT LITE

Conectividade modular
•Caixa de ligações AV modulares profissionais

• Rápida instalação, sem soldaduras mediante 
o uso de conetores Phoenix

•Disponível em versão Lite ( 3 módulos)

• Cabos pré-acabamento não incluídos, 
disponível em pack de cabos Lite ou 

•Novidade: ligação direta do cabo ao módulo

Módulos Lite
• 1 x VGA / áudio 3.5 mm

• 1 x USB  B

• 1 x Vídeo composto / áudio

• 3 x cegos (sem uso)

^ TECHCONNECT LITE

5 módulos
146 x 86 x 46 mm (L x A x F)
Não incluídos
Branco (RAL9010)
2 anos
TC2-LT

Capacidade:
Dimensões:
Cabos:
Cor:
Garantía:
Código: 

^ CABOS LITE

TC2-LT5MCABLES (5 metros)
TC2-LT10MCABLES (10 metros)
TC2-LT15MCABLES (15 metros)

Código:

Cabos soltos
•Cabos soltos para módulos Vision

• Pré-acabados, um extremo liga-se diretamente ao módulo

•Cabos disponíveis: VGA, vídeo composto, 
áudio 3.5 mm minijack e áudio RCA

•Disponíveis em 5, 10 e 15 metros

^ CABOS SOLTOS

TC5MVGA (5 metros)
TC10MVGA (10 metros)
TC15MVGA (15 metros)
TC20MVGA (20 metros)

TC5M1PHO (5 metros)
TC10M1PHO (10 metros)
TC15M1PHO (15 metros)
TC20M1PHO (20 metros)

TC5M3.5MM (5 metros)
TC10M3.5MM (10 metros)
TC15M3.5MM (15 metros)
TC20M3.5MM (20 metros)

TC5M2PHO (5 metros)
TC10M2PHO (10 metros)
TC15M2PHO (15 metros) 
TC20M2PHO (20 metros)

VGA
Código:

Video composto
Código:

Áudio 3.5 mm
Código

Áudio 2 RCA
Código

Techconnect Lite

Novidade: ligação direta ao módulo

CABOS TECHCONNECT

Pack de cabos
•Cabos de alta qualidade para uso com caixas Techconnect

•Novidade: ligação direta do cabo ao módulo, sem “pinear”

•Disponíveis em pack Standard ou pack Lite

•Disponíveis em 5, 10 e 15 metros

• Podem-se cortar para conseguir 
o comprimento exato

Pack Lite
• 1 x VGA

• 1 x Áudio minijack

• 1 x Vídeo composto RCA

• 1 x Áudio RCA
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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

MÓDULOS, CAIXAS E TAMPAS TECHCONNECT

Módulos

TAMPA FRONTAL PARA 

INSTALAÇÕES EM PAREDE

•Admite 5 módulos 

•Não requer caixa traseira

• Requer tampa frontal standard

Código: TC2MUDRING2G

TAPA CEGA FRONTAL  

STANDARD

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

• Compatível com caixa traseira standard

Código: TC2SURR2GB 

COMPUTADOR
VGA FÊMEA
•VGA de 15 pin, 
saída de PC
a projetor
Cód. TC2VGAF

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

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

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

VÍDEO
HDMI 
• Ligação HDMI 
fêmea traseira para
conetar o cabo
directamente
Cód. TC2HDMI

VÍDEO
S-VÍDEO COM ÁUDIO
•Conexión S-Vídeo 
com áudio estéreo
RCA
Cód. TC2SVID2PHO

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

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

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

COMUNICAÇÕES
RJ45
•Conetor Ethernet 
(conetor interior 
compatível com RJ11)
Cód. TC2RJ45

OUTROS
PLACA CEGA
SEM CONEXÃO
•Cubre os espaços 
vacios na caixa
Cód. TC2BLANK

ÁUDIO
XLR FÊMEA
•Conetor XLR 
fêmea de duplo
espaço para 
microfones ou sinal
balançado
Cód. TC2XLRF

Outros módulos:
•VGA macho - VGA 15 pin, saída PC - Cód.TC2VGAM

•Vídeo composto, conetor RCA - Cód. TC21PHO

• BNC, para transmissão vídeo composto ou SDI - Cód. TC2BNC

•Áudio RCA com volumen - Cód. TC22PHOVOL

•Áudio ligação 6.3 mm  - Cód. TC26.3MMF

•Duplo RJ45, interior compatível RJ11  - Cód. TC22TJ45

• Série macho, conetor D-Sub9 pin macho - Cód. TC2SERIALM

•Antena Aéreo RF, conector RF fêmea - Cód. TC2RF
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Amplificador áudio de parede

Áudio fácil na sala de aulas
• Pequeno amplificador digital de som

• Excelente potência 40 W (2 x 20 W RMS “@ 8 ohm)

• 2 entradas estéreo internas tipo Phoenix, com duplicação da 
“Entrada 1” em frontal com conetor minijack (anula a interna)

•Muito baixo consumo (amplificador digital D-Class)

• Controlo remoto IR incluído

• Elegante ecrã LED, botões de fácil acesso

• Pode-se integrar em caixa Techconnect Standard ou Lite

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 cabo de corrente 2m

• 1 x fonte de alimentação externa tipo portátil

^ AMPLIFICADOR

Amplificador digital
40W (2 x 20W @ 8 ohm)
80Hz-22kHz (+-2db)
>= 98db
DC 12V 4A, cabo 3 metros
86 x 86 x 46 mm
Branco
2 anos
TC2-AMP2

Tipo:
Potência:
Resposta frequência:
Sinal de ruído:
Adaptador corrente:
Dimensões externas:
Cor:
Garantia:
Código:

^ CONTROLO IR

Amplificador digital
40W (2 x 20W @ 8 ohm)
80Hz-22kHz (+-2db)
>= 98db
DC 12V 4A, cabo 3 metros
86 x 86 x 46 mm
Branco
2 anos
TC2-CTL2

Tipo:
Potência:
Resposta frequência:
Sinal de ruído:
Adaptador corrente:
Dimensões externas:
Cor:
Garantia:
Código:

Techconnect2 Controlo IR

Controlo do projetor na sala de aulas
•Hábil para acender e apagar ao mesmo tempo até três dispositivos presentes
em uma sala com entrada IR com uma só pulsação 
(p.e. projetor, ecrã e amplificador de áudio)

•Aprende códigos IR, compatível com a maioria de códigos IR disponíveis

• Botões de função intercambiáveis, até 26

• Função cópia de códigos: uma vez programado o dispositivo pode 
copiar os códigos em outro módulo, sendo ideal para centros 
com o mesmo equipamento AV

• Inclui sua própia caixa de instalação, mas pode-se integrar 
em Techconnect Standard ou Lite

Inclui
• 26 x botões intercambiáveis

• 1 x caixa traseira

• 1 x tampa frontal

• 1 x Emissor IR com cabo de 10 m

•2 x Emissor IR sem cabo

• 1 x Bateria 3V de lítio CR2450

Módulo USB sobre CAT5

USB até 50 metros
• Permite levar sinal USB até 50 metros de distância

• Funciona com a maioria de quadros interativos, impressoras 
e webcam

•Não requer adaptador de corrente, utiliza a própria do conetor USB

•A placa emissora integra-se em caixa Techconnect ou canaleta SA4 
ou “raíl Dado”

• Especificação USB 1.1

• Também válido para o uso outros dispositivos USB 1.1 como 
webcam ou impressoras

• Integra-se em qualquer caixa Techconnect, grande ou pequena

^MÓDULO USB SOBRE CAT5

Emissor USB sobre CAT5
Até 50 metros
95 x 24 x 21.2 mm
Ligação frontal USB B
1.1
Plástico ABS
Branco
TC2-USBTP

Tipo:
Distância alcance:
Dimensões recetor:
Emissor USB:
Especificação USB:
Construção:
Cor:
Código:

Integrado em Techconnect2 Lite

Integrado em Techconnect2 Lite
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TABLEBOX 101

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

• Requer perfuração na mesa de 148 x 125 mm ( largo x alto)

TABLEBOX 301

•Conetividade: 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 ( largo x alto)

^ TABLEBOX 101

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

Dimensões:
Exteriores
Interiores
Código:

^ TABLEBOX 301

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

Dimensões:
Exteriores
Interiores
Código:

TableBox 101

TABLEBOX 101 / TABLEBOX 301

Encastrada na mesa
•Caixa de ligações para embutir em mesas

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

•Requer perfuração em mesa

•Construção metálica, reforçada e elegante

• Sistema mecânico de abertura progressivo e suave; fechamento manual 
com ancoragem segura

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

• Todas as ligações interiores ficam escondidas debaixo da mesa
√Tomada elétrica universal 220v 50Hz / 110v 60Hz

• Inclui parafusos para segurar à mesa

TableBox 301

TECHCONNECT TILT

De mesa e motorizada
•Caixa de ligações para embutir em mesas

•Motorizada: abertura e fechamento 
de alçapão com só pulsar o botão tátil 
superior

•Modular: configurável com módulos 
Techconnect opcionais

• Inclui tomada elétrica, dois módulos 
VGA com áudio e dupla ligação RJ45

• Sensores de segurança para fechamento 
e para abertura
√Tampa superior de alumínio e caixa 
interior de aço

•Motor fiável de alta resistência

•Requer perfuração na mesa de 220mm 
de diâmetro e tabuleiro de mesa de 
máximo 110 mm de grossura

^ TILT

Metálica
164 x 145 x 200 mm 
(lado x lado x alto)
220-226 mm
240 mm
De 0 a 110 mm
0.7A, 30n (subida) 
0.45A, 20n (descida)
1 x cabo eléctrico 1.8 m
1 x planilha de recortes
2 x pestanas de montagem
1 x módulo de potência com 
cabo de corrente
2 x módulo VGA fêmea com áudio
1 x módulo duplo RJ-45 Ethernet
1 x módulo cego
3.7 kg
Preto
TC2-TILT

Construção:
Dimensões:

Diâmetro de corte:
Diâmetro exterior:
Grossura mesa:
Motor: 

Acessórios incluídos:

Peso:
Cor:
Código:
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Caixas de ligação metálicas
•Compactas, de fácil instalação

•Placa frontal metálica, caixa traseira de plástico

• Ligação interna com conetores Phoenix (de parafuso), sem soldaduras

•Disponíveis com 4 configurações: VGA com áudio, duplo VGA com áudio,
VGA com áudio e vídeo composto com áudio

^ CAIXAS LIGAÇÕES

90 x 90 x 40 cmDimensões:

CódigoTipo

VGA + áudio
VGA duplo + áudio
VGA + áudio / Vídeo comp. + áudio
USB A / VGA + áudio / Vídeo comp. + áudio

TS1740007
TS1740008
TS1740006
TS1740005

Caixa de ligação com 
amplificador áudio
•Caixa de ligações compacta com amplificador 
de som integrado

•Adequada para salas de formação e salas 
de aula com quadro interativo

•Completa conetividade: 2 x VGA, áudio PC, 
vídeo composto/áudio e USB

•Grande potência de som 30 W por canal, 
com controlo de volume

Amplificador compacto
•Amplificador de áudio de parede compacto

• Ideal para salas de aula e sala de reuniões

•Duas ligações de entrada: 
minijack para áudio de PC ou RCA para DVD/VCR

^ CAIXA COM APLIFICADOR

ABS
2 x 30W
149 x 88 x 31 mm
TS1740001

Construção:
Potência:
Dimensões:
Código:

^ CAIXA COM APLIFICADOR

ABS
2 x 30W
149 x 88 x 31 mm
TS1740002

Construção:
Potência:
Dimensões:
Código:
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Avançado
•Disponível com dois tipos de emissor: 
1 ou 4 saídas

•O emissor de 4 saídas requer solicitar tantos
recetores como saídas são habilitadas

•Os emissores / recetores incluem conetor 
de áudio minijack 3.5 mm

• Incluem transformador elétrico

• Emissor e recetor pedem-se separadamente

•Requer cabo de rede de categoria 5 para ligar
emissor / recetor, não incluído

Extensão VGA com CAT5

^ VGA - CAT5

150 metros máx.
1600 x 1200 máx.

Alcance:
Resolução:

CódigoTipo

Emissor 1 saída
Emissor 4 saídas
Recetor

TS1740004
TS1740018
TS1740003

Económico
•Aumenta a distância VGA até máximo 
150 metros usando cabo rede CAT5

• Inclui emissor e recetor

• Cabo de rede  hábil: CAT5 / CAT5e / CAT6 
(não incluído)

Extensão VGA com CAT5 ^ VGA - CAT5

150 metros máx.
1280 x 1024 máx.
TS1770302

Alcance:
Resolução:
Código:

Económico
•Muito indicado para o uso com quadros interativos, 
impressoras ou webcam

•Aumenta até 50 metros o alcance do sinal USB usando 
o cabo de rede CAT5/CAT6 (não incluído)

• Inclui emissor e recetor

•Auto-alimentado, não requer alimentação externa

Extensor USB por CAT5

^ USB - CAT5

50 metros máx.
TS1770300

Alcance:
Código:

Económico
•Aumenta até 40 a distância HDMI usando cabo de rede CAT5

• Inclui emissor e recetor

• Cabo de rede hábil: CAT5 / CAT5e / CAT 6 (não incluído)

Extensor HDMI por CAT5 ^ HDMI - CAT5

150 metros máx.
Até 1080p
TS1770298

Alcance:
Resolução :
Código:

Prático e económico
• Transforma o sinal analógico VGA em sinal digital HDMI

• Boa resolução máxima, indicada para a maioria 
das aplicações comúns

•Conetor de entrada VGA com áudio, conetor de 
saída HDMI

•Resistente carcaça metálica

• Transformador elétrico incluído

Conversor VGA a HDMI/DVI-D 

^ VGA - HDMI/DVI-D

1920 x 1200 / 1080p
TS1770301

Resolução máx:
Código:
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• 1 entrada HDMI, 2 ou 4 saídas HDMI, 
segundo versão

•Resolução máxima 1920 x 1200 ou 1080p

•Cumpre HDCP

•Adaptador corrente incluído

•Carcaça metálica

Splitter HDMI 1:2/1:4

• 1 entrada HDMI, 2 ou 4 saídas HDMI

•Disponível com 2 ou 4 saídas

•Resolução máxima 1920 x 1200, 1080p

•Adaptador corrente incluído

Splitter HDMI 1:2/1:4

•Concentra 2 ou 4 fontes em uma única saída, 
segundo versão

•Amplia os equipamentos AV com uma 
entrada só de HDMI

• Seleção de fonte: botão ou controlo IR

• Resolução máxima 1920 x 1200, 1080p

•Adaptador de corrente incluído

Switcher HDMI 2:1/4:1

•Recolhe até 4 fontes (até 1080p) e amostra 
uma delas por uma única saída HDMI

•Cumpre HDMI v1.3 e HDCP

•Companheiro ideal de Apple TV

•Resolução máxima 1080p, 1920 x 1200 computador

• Seleção de fonte por controlo remoto IR ou automaticamente 
ao encender a última fonte conectada

• Inclui: adaptador de corrente, controlo IR

Switcher HDMI 4:1

•Amostra uma única sinal HDMI / DVI até em 4 equipamentos AV 
ao mesmo tempo sem perdas de sinal

• 1 entrada, 4 saídas

•Cumpre HDMI v1.3

• Cumpre HDCP

•Resolução máxima 1080p e 1920 x 1200 computador

• Inclui: adaptador de corrente, controlo IR, 
cabo HDMI de 2 metros

•Disponível em versão de 3 e 5 saídas, consultar

Switcher HDMI 4:1

^ Splitter HDMI 1:2/1:4

TS1770294 
(2 saídas)
TS1770295
(4 saídas)

Códigos:

^ Splitter HDMI 1:2/1:4

TS1740017 
(2 saídas HDMI)
TS1740016
(4 saídas HDMI)

Códigos:

^ Switcher HDMI 2:1/4:1

TS1770296 
(2 entradas HDMI)
TS1770297
(4 entradas HDMI)

Códigos:

^ Switcher HDMI 4:1

GTV-HDMI-1.3-441Código:

^ Switcher HDMI 4:1

EXT-HDMI-1.3-144Código:
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•Duplicador de sinal VGA 250 Mhz

•Amplifica o sinal até 65 metros

• Ligação VGA de entrada macho, saídas fêmea

•Resolução até 1920 x 1440 @60Hz

•Carcaça metálica

Splitter VGA 1:2 250 Mhz ^ Splitter VGA

EDVGAEUCódigo:

•Amplificador / duplicador VGA 250 Mhz

• Ligações VGA fêmea

•Resolução até 1920 x 1200

•Carcaça de plástico

Splitter VGA 1:2 250 Mhz
^ Splitter VGA 1:2 250 Mhz

TS-VGAEUCódigo:

•Amplificador VGA com largo de banda 250 Mhz

•Disponível com 2 ou 4 saídas VGA

• Ligação entrada D-Sub 15 macho (saídas fêmea)

•Carcaça metálica

Splitter VGA 250 Mhz 1:2 / 1:4 ^ Splitter VGA 250 Mhz 1:2 / 1:4

TS1770079E
(2 saídas)
TS1770080E
(4 saídas)

Códigos:

•Amplificador VGA com largo de banda 350 Mhz

•Disponível com 2 ou 4 saídas VGA

• Ligação entrada D-Sub 15 macho (saídas fêmea)

•Carcaça metálica

Splitter VGA 350 Mhz 1:2 / 1:4 ^ Splitter VGA 350 Mhz 1:2 / 1:4

TS1770081E
(2 saídas)
TS1770082E
(4 saídas)

Códigos:

•Amplificador profissional VGA

•Permite ligar 4 monitores a uma única fonte VGA

•Resolução até 1920 x 1200

• Ligação entrada D-Sub 15 macho (saídas fêmea)

•Carcaça metálica

•Disponível com 2 saídas, consultar

Splitter VGA 1:4 350 Mhz ^ Splitter VGA 1:4 350 Mhz

EXT-VGA-145Código:

•Distribuidor com seletor de fonte VGA 2/4 
com áudio

•Dupla entrada VGA, podendo ser distribuído 
até em  4 monitores ou projetores

• Comutação manual de sinal

• Ligações D-Sub15 fêmea

•Resolução máxima: UXGA

Splitter VGA 2:4 ^ Splitter VGA 2:4

TS1770081E
(2 saídas)
TS1770082E
(4 saídas)

Códigos:
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•Cabo VGA D-Sub 15 macho-macho

•Disponível em extra qualidade  
para aplicações profissionais e 
qualidade standard de grande relação 
preço/qualidade

Cabo VGA M/M ^ Cabo VGA extra M/M

CódigoMedida

3 metros PC5203 
5 metros PC5205 
10 metros PC5210 
15 metros PC5215
20 metros PC5220
25 metros PC5225 
30 metros PC5230 
40 metros PC5240

^ Cabo VGA estándar M/M

CódigoMedida

2 metros TS1770291
3 metros TS1770100 
5 metros TS1770101
10 metros TS1770102 
15 metros TS1770042 
20 metros TS1770043 
25 metros TS1770103 
30 metros TS1770104 
50 metros TS1770181 

• Cabo de extensão VGA D-Sub15 macho-fêmea

•Disponível em extra qualidade  
para aplicações profissionais e 
qualidade standard de grande 
relação preço/qualidade

Cabo VGA M/H

^ Cabo VGA extra M/H

CódigoMedida

3 metros PC5303 
5 metros PC5305 
10 metros PC5310 
15 metros PC5315
20 metros PC5320
25 metros PC5325 

^ Cabo VGA estándar M/H

CódigoMedida

2 metros TS1730177
3 metros TS1770093 
5 metros TS1770094
10 metros TS1770030 
15 metros TS1770031 
20 metros TS1770095 
25 metros TS1770096 
30 metros TS1770097 
50 metros TS1770098 ^ Cabo bifurcador 

VGA 1:2
TS1770092Código:

•Duplica um sinal VGA em dois 
monitores ou projetores

• Comprimento 15 cm

• Ligações 1 macho a 2 fêmea

•Não amplificado

Cabo bifurcador VGA 1:2

^ Adaptador DVI / VGA

TS1770105Código:

•Adaptador DVI (24 + 5) a D-Sub15 pin

Adaptador DVI a VGA

•Cabo DVI-D (24+1) macho-macho

•Disponível em qualidade 
extra ou standard

Cabo DVI-D

^ Cabo DVI extra

CódigoMedida

1 metros PC8701 
2 metros PC8702
5 metros PC8705 
10 metros PC8710 
15 metros PC8715
20 metros PC8720
22 metros PC8722
25 metros PC8725 

^ Cabo DVI estándar

CódigoMedida

2 metros TS1770106
3 metros TS1770107 
5 metros TS1770108

•Cabo HDMI 19 pin macho-macho

•Disponível em qualidade extra 
ou standard

•Resolução máxima 25 metros: 1280 x 1200

Cabo HDMI

^ Cabo HDMI extra

CódigoMedida

10 metros  PC8675-10
15 metros  PC8675-15
20 metros  PC8675-20
25 metros  PC8675-25

^ Cabo HDMI standard

CódigoMedida

1 metro  TS1770109
2 metros TS1770110
3 metros TS1770111
5 metros TS1770112
10 metros TS1770113• Cabo VGA-BNC qualidade extra

•Conetores macho-macho exceto
PC7000 (macho-fêmea)

Cabo VGA-BNC

^ Cabo VGA-BNC

CódigoMedida

20 cm PC7000
50 cm PC7001 
3 metros PC7003
5 metros PC7005
10 metros PC7010

•Cabo mini-Din4 pin macho-macho

•Qualidade extra: instalações profissionais

Cabo S-Video

^ Cabo S-Vídeo

CódigoMedida

3 metros PS-0003 
5 metros PS-0005
10 metros PS-0010 
15 metros PS-0015
20 metros PS-0020 
25 metros PS-0025
30 metros PS-0030 

•Disponíveis com diferentes 
ligações e comprimentos

•O cabo ativo USB alarga o alcance do
sinal mais de 5 metros da especificação
USB

Cabos USB

^ Cabos USB

CódigoMedida

USB ativo 5 metros
USB A-B
2 metros
3 metros
5 metros
USB A-A 2 metros
USB A (macho-fêmea) 1.5 m

TS1770163

TS1770046
TS1770162
TS1770048
TS1770047
TS1770045
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Inovação e elegância
• Sistema para debates de alta qualidade

• Facilita a organização de reuniões

• Indicado para salas pequenas e/ou médias

• Inovador e atrativo design europeu

•Apto para instalações fixas ou itinerantes

• Prestação exclusiva “Possibilidade de falar”, patente solicitada, que avisa 
visualmente aos delegados quando o microfone está disponível para seu uso

• Excelente qualidade de áudio para voz com supressão digital de realimentação
acústica (segundo modelo)

• Função integrada de gravação e reprodução digital (MP3) armazenada em cartões
SD extraíveis, permite gravar até 64 horas de debate por cartão, intercâmbio de
cartões “em quente” com memória intermédia para não perder um segundo 
da gravação (segundo modelo)

• Flexível e escalável, possibilidade de ligar até 150 unidades, e ligação 
com megafonia de reforço, audioconferência

• Fácil uso e instalação, não requer operador, não requer software de gestão

•Acessórios disponíveis: malas de transporte, abraçadeiras,esquadros de sujeição 
a rack 19”, cabos, consultar

Sistema para debates

CSS 900 Ultro

Unidades de controlo
•Controla as unidades de microfone de 
delegados e presidência

• Três unidades de controlo diferentes disponíveis

• Reprodução e gravação de áudio MP3 em cartões 
SD (CCS-CURD)

• Incorpora supressão digital de realimentação acústica DAFS 
(CCS-CURD, CCS-CUD)

• Ecrã retroiluminado, com configuração de idioma (CCS-CURD)

•Alto-falante/auriculares para funções de monitorização

• Ligações para equipamentos externos

Microfones
• Permite aos delegados e ao presidente falar e escutar a sessão

•Dois modelos disponíveis: delegado e presidente

•Disponíveis com vareta flexível corta ou larga

• Indicador “Possibilidade de falar” patente solicitada, em versão delegado

• Função de prioridade que silencia todos os microfones de delegado ativos, em
versão presidente

•Duas tomadas para auriculares com controlo de volumen integrado

Gravação sessões em MP3 com cartões SD (CCS-CURD)

Código

CCS-CU
CCS-CUD
CCS-CURD

Standard
Com supressão DAFS
Gravação em MP3 e DAFS

^ UNIDADES DE CONTROLO

Código

CSS-CML
CSS-CMS

CSS-DL
CSS-DS

Presidente
Vareta comprida
Vareta curta
Delegado
Vareta comprida
Vareta curta

^ MICRÓFONOS

Modelo CCS-CURD
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Para salas e quadros interativos
• Indicados para uso com quadros interativos 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 conetar memórias USB ou portáteis

• Seletor de entrada e volume desde painel frontal

• Incluem suportes de parede, parafusos e cabos

•Corpo em madeira DM

^ ALTO-FALANTES ATIVOS  
PAREDE QUADROS

Alto-falantes ativos
32 W (2 x 16 W)
2
3
Suporte de parede e cabos
610 x 135 x 98 mm (Alt x Lar x Fun)
Cinza, rede preta
1 ano
ED1050002

Tipo:
Potência:
Entradas:
Conectores USB:
Acessórios:
Dimensões:
Cor:
Garantia:
Código:

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

•Conetam-se diretamente ao computador

•Dupla entrada para PC e DVD

•Controlo de volume remoto com cabo para instalar 
em parede

• Suportes de parede incluídos

^ ALTO-FALANTES ATIVOS DE PAREDE

Alto-falantes ativos
30 W (2 x 15 W)
Suporte de parede e cabos
Corpo madeira, rede metálica, traseira
PVC
250 x 142 x 130 mm (Alt x Lar x Fun)
Branca, rede preta
1 ano
ED1050001

Tipo:
Potência:
Acessórios:
Construção:

Dimensões:
Cor:
Garantia:
Código:

Passivos 
Solução económica
• Excelente relação preço/potência

• Potência adequada para a maioria das salas de aulas

• Requerem amplificador de som

•Resistentes à intempérie

• Suportes parede incluídos

^ ALTO-FALANTES PASSIVOS

2 x 30W RMS a 8 ohm
80 Hz - 20 KHz
130 x 206 x 125 mm
1.4 kg (unidade)
RoHS, CE
1 ano
Branco, rede branca
EDEA206

Potência:
Resposta de frequência:
Dimensões:
Peso:
Normativas:
Garantia:
Cor:
Código:

SP-1300W

Potência em parede
•Alto-falantes 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 anticaída
230x160x120 mm
Branco 
3.5 kg (par)
RoHS, WEEE, CE
2 anos
SP-1300

Potência:
Resposta de frequência: 
Sensibilidade:
Woofer: 
Tweeter: 
Ligações: 
Suporte: 
Dimensões: 
Cor: 
Peso: 
Normativas:
Garantia: 
Código: 

CS-1300 

Alto-falantes falso teto
•Alto-falantes para instalar em falso teto

• Potência e boa qualidade de som

•Aptos para amplificadores Vision

^ E62

20W RMS @ 8 ohm
1 ano
EDE62

Potência:
Garantia:
Código:

Alto-falantes ativos 
e passivos

Ativos de parede

Ativos de parede

Activos AV-1000

Em salas e salas de aula
•Alto-falantes de parede com amplificador 
analógico integrado

• Fácil uso e instalação

•Comando à distância incluído

• Inclui suportes de parede e cabos de áudio

^ AV-1000

2 x 12W RMS @ 4 ohm
1 x RCA estereo, 1 x 3.5 mm minijack
240 x 155 x 196 mm
5.5 kg (par)
RoHS, WEEE, CE
Branco
2 anos
AV-1000

Potência:
Entradas: 
Dimensões:
Peso:
Normativas:
Cor:
Garantia:
Código:

E62

^ CS-1300

30W RMS @ 8 ohm
80 Hz- 20 MHz
202 mm
95 mm
2 anos
CS-1300

Potência:
Resposta de frequência:
Tamanho de corte:
Profundidade montagem:
Garantia:
Código:

CS-1300
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Amplificadores e alto-falantes

Amplificador áudio 1128A

Amplificador áudio AV-1301

Potência acessível
•Amplificadores de áudio indicados 
para salas de aula e salas de reuniões

•Dois modelos disponíveis: 1128A e AV-1301

•Dispõe de 4 entradas tipo RCA

•Duas entradas de microfone com 
volumen e misturador (função karaoke)

•Cabos de ligação incluídos

^ 1128A / AV-1301

2 x 25W RMS @ 8 ohm
4 x RCA estereo
2
1 x audio RCA-RCA 2 m
1 x audio RCA-minijack 2 m
430 x 270 x 76 mm 
(1128A)
420 x 290 x 100 mm 
(AV-1301)
4.6 kg (1128A)
5 kg (AV-1301)
1 ano (1128A)
2 anos (AV-1301)
ED1680019 (1128A)
AU-AV1301 (AV-1301)

Potência:
Entradas: 
Saídas alto-falantes:
Cabos e acessórios:

Dimensões:

Peso:

Garantia:

Código:

Amplificador digital AV-1500

Compacto e polivalente
•Adequado para salas de aulas e salas de tamanho médio

•Muito leve e compacto: apto para instalar em rack, parede 
ou suporte de videoprojetor (acessórios incluídos)

• Entrada de microfone profissional 
balançada com alimentação 
phantom

•Saída preamplificada destinada a 
subwoofer, gravador ou outro amplificador

• Saída elétrica: alimentação de videoprojetor

• Botões táteis com “backlite” LED

• Inclui cabos áudio de 2 metros (RCA-RCA e RCA-minijack) e cabo de 
alto-falante de 5 metros

^ AV-1500

2 x 25W RMS @ 4 ohm
4 x RCA estéreo
1 x XLR (microfone)
1 x preamp. RCA
1 x tomada IEC
2
1 x áudio RCA-RCA 2 m
1 x áudio RCA-minijack 2 m
2 x alto-falantes 5m
1 x ancoragem rack-parede
1 x ancoragem tubo-suporte
220 x 165x 44 mm
1.2 kg
RoHS, WEEE, CE
2 anos
AV-1500

Potência:
Entradas: 
Saídas:
Saídas alto-falantes:
Cabos e acessórios:

Dimensões:
Peso:
Normativas:
Garantia:
Código:

Amplificador áudio 1148A

Potente, salas grandes
•Amplificador estéreo compacto de alta potência

•Adequado para salas de tamanho médio e grande

•Dispõe de 4 entradas tipo RCA

• Saída RCA para gravação

•Duas entradas para microfone 
6.3 mm com controlo de volumen

•Controlo de tom, balanço, 
graves e agudos

•Cabos de áudio RCA-RCA e minijack-RCA incluídos

^ 1148A

240W 
(2 x 120W RMS @ 8 ohm)
4 (RCA)
2 (jack 6.3 mm)

20 Hz - 20 KHz
430 x 72 x 380 mm
8.4 kg
CE, RoHS
1 año
EDEA1148A

Potência:

Entradas:
Entradas microfone:
Resposta de 
frequência:
Dimensões:
Peso:
Normativas:
Garantia:
Código:

Alto-falantes E525 / E715 / E810

Salas médias e grandes
• Excelente potência e prestações

•Disponíveis com 100W, 180W e 300W

•Requerem amplificador

• Inclui o par de alto-falantes

• Suportes de parede não incluídos, 
pedem-se 
separadamente 
(cód. EDE40)

•Cabos de áudio 
não incluídos

^ E525 / E715 / E810

Alto-falantes passivos
100W (E525)
180W (E715)
300W (E810)
264 x 450 x 251 mm (E525)
266 x 450 x 251 mm (E715)
293 x 593 x 242 mm (E810)
6.8 kg unidade (E525) 
7.7 kg unidade (E715) 
11 kg unidade (E810) 
EDE525 (100W)
EDE715 (180W)
EDE810 (300W)

Tipo:
Potência:

Dimensões :

Peso:

Código:

^ SUPORTES PAREDE ED40

2
250 x 95 mm (Al x An)
EDE40

Unidades:
Dimensões placa parede:
Código:

E525 

E715  E810  

AV-1301

1128A

Conexiones AV-1500
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Gama atualizada
•Gama atualizada Fender de soluções em áudio portátil

• Sistema tudo-em-um integrado em uma única mala: amplificador 
e alto-falantes

•Mais leves e compactos que a gama anterior

•Qualidade de áudio melhorada

• Ligação USB em modelo Passport 500: reproduz formato MP3 
e WAV e inclusive permite gravar com qualidade CD em formato 
WAV diretamente na memória USB

•Não incluem microfones de mão com cabo, pedem-se 
separadamente

•Nova versão ultra portátil Passport Executive: solução de áudio 
pessoal com 100W de potência, só 3.4 kg de peso, microfone sem 
fio UHF e bolsa de transporte incluída

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

•Microfone wireless UHF de mão (código 069-2201-960)

•Microfone wireless UHF de lapela (código 069-2205-960)

•Coluna tripé alto-falante 1 unidade (código FSPSK300AL)

• Bolsa de transporte 2 colunas (código FSK300BAG)

• Suporte pé micro (código FRSM175)

• Suporte de mesa microfone (código FDST88)

Áudio portátil para
apresentações

Modelo

Tipo amplificador

Potência

Alto-falantes

Entradas ( micro/linha)

Entradas (estéreo)

Microfones incluídos

Microfones wireless

Leitor/gravador por USB

Entrada 3.5 mm 

(para mp3 ou aux.)

Saída gravação 

Dimensões cm*

Peso (kg)

Garantia **

Código
* al x lar x fun
*90 dias para válvulas e alto-falantes 90 dias

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

069-4000-060

300 PRO

150 PRO

Class D

150 W

2

2

2

não

opcional

não

sim

sim

52 x 69 x 29

13.6

2 anos

069-4401-060

300 PRO

Class D

300 W

2

4

2

não

opcional

não

sim

sim

63.5x 81.3x 35.5

20

2 anos

069-4403-060

500 PRO

Class D

500 W

2

6

2

não

opcional

.wav .mp3 / .wav

sim

sim

63.5x 81.3x 36.8

20

2 anos

069-4405-060

150 PRO / 300 PRO / 500 PRO / EXECUTIVE PA
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ÁUDIO PORTÁTIL 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, recetor, 
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 baterías ( WX-LZ110)

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

Reforços de voz 
na sala de aulas

^ ÁUDIO PORTÁTIL 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 subministrado)
480 mA
187 x 309 x 209 mm  (A x A x F)
3.7 kg
PACOM

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

CHARMEX’ 11

Computador

Reprodutor CD

MP3 Player Computador Reprodutor CD MP3 Player
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Que ecrã escolher?
O ecrã é um elemento imprescindível em toda a apresentação. 
Por muito boa que seja a qualidade do projetor, 
as imagens devem ser projetadas de forma 
que todos os assistentes possam ver e ler 
a apresentação perfeitamente.

Os ecrãs de projeção têm dois objetivos:

• Refletir a informação visual sem perda de 
qualidade

•Distribuir a luz projetada na direção do público

Passo 4. A tela de ecrã adequada
Pode escolher entre vários tipos de tela de ecrã. A
seleção dependerá, entre outras coisas, da 
luminosidade do projetor, da luz ambiental, da
posição do projetor (pendurado do teto ou situado à
altura de visão) e da distribuição da sala de 
apresentação.

Largura / altura

1:1
4:3
16:9

Formato

Standard
Vídeo
Panorâmico cinema

Passos de seleção
Nos quatro passos seguintes, estão especificados 
os principais critérios de seleção que lhe permitem 
escolher o ecrã de projeção adequado.

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

• Elétricos

•Manuais

• Portáteis

•De projeção permanente

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

Passo 2. Relação de imagem
Em função do método de projeção, a imagem projetada tem uma
determinada relação de altura / largura. Para obter o melhor 
resultado, é recomendável usar um ecrã de projeção que tenha a
mesma relação que a imagem projetada. 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 projeção regem-se
pelas seguintes normas:

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

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 ótima
Para uso profissional deve ser de 125cm como mínimo, no caso do
Home cinema, de 90 cm no mínimo

B) Distância de visâo mínima
A perceção ótima da imagem projetada depende de:
Distância de visão mínima = 1,5  x altura do ecrã de projeção (Y)

A) 

B) 

Ângulos de visão segundo 
o tipo de tela

•Ângulo de visão estreito 25ºo

Esquerda / direita. High power

•o Ângulo de visão amplo 50ºo

Esquerda / direita. Branca mate
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Acessíveis e funcionais
Tripé

Resistentes e leves
Portáteis

Adaptáveis e económicas
De parede manuais

Cômodas e  silenciosas
De parede elétricos

Discrição elegante
Ocultação em teto

Cinema de verdade
Home Cinema

Ambiente doméstico
Moldura rígida

Em ponto de venda
Montras

Eventos e espetáculos
Desmontáveis

Tripé

Portáteis

De parede  manuais

De parede elétricos

Ocultação em teto

Home Cinema

Moldura rígida

Montras

Desmontáveis
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Código

TLT150X
TLT180X
TLT200X

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

• Carcaça hexagonal

• Robusta: tripé e carcaça de aço

•Dobrado fácil

• Tripé estável

• Tela com margens laterais pretas

• Braço keystone incluído

Tripod ST

Ecrãs com tripé

^ TRIPOD ST

Branca mate
100º 
Petro
Quadrado  1:1

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

^ TRIPOD KING 

Branca mate
100º 
Preto 
1:1, 4:3

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

Código

13026
13027
13030
10830047

Alto x Largo

150 cm
180 cm
200 cm
240 cm

Bolsas de transporte

As bolsas de transporte são opcionais

Robusto polivalente
• Excelente robustez multiuso

•Montagem rápida

•Grande estabilidade com proteção 
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

TLKW240

Alto x Largo

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

TRAULUX

Tripod King

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

10430112
10430113

Alto x Largo

1:1
152 x 152 cm
178 x 178 cm

^ PROVIEW

Branca mate 
100º 
Preto
Quadrado 1:1

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:Versátil

• Excelente relação qualidade-preço

•Apto para todos os métodos de projeção

• Tripé de dobrado fácil

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

•Tensor de tela: superfície plana

ProView

^ PROFESIONAL

Branca mate 
100º
Petro
Quadrado 1:1

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

Código

10430108
10430109
10430110

Alto x Largo

1:1
152 x 152 cm
178 x 178 cm
213 x 213 cm

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

•Asa para facilitar o ajuste em altura

•Carcaça nova de aço em cor cinza escuro com 
tampas antigolpes de plástico

•Novo tripé de dobrado fácil

Profissional

Robusta para uso intensivo
•Muito robusta para uso intensivo

•Carcaça de aço resistente a golpes e arranhaduras

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

•Corretor efeito keystone e asa de transporte ergonômica

• Sistema de bloqueio da tela durante o transporte

^ PICTURE KING

Branca mate 
100º
Preto
1:1, 4:3

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

Código

10430005
10430011
10430015

10430033
10430035
10430037

Alto x Largo

1:1
178 x 178 cm
213 x 213 cm
244 x 244 cm
4:3
135 x 178 cm
162 x 213 cm
185 x 244 cm

Código

10830045
10830046
10830047

Largo

178 cm
213 cm
244 cm

As bolsas de transporte são opcionais

Picture KING

Bolsas de transporte
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Robusto
•Alta qualidade

•Muito resistente

• Para todo tipo de projeção

• Excelente extensão da tela

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

•Alta qualidade

^ PORTALITE

Branca mate 
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: 
Ecrã fechado:
Tamanho de ecrã:
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:
Ecrã fechado:
Tamanho de ecrã:
Altura máxima:
Peso:
Código:

PortaLite

Ecrãs portáteis

Alta reflexão
• Para projeções portáteis

• Tela de alta reflexão

• Leve, carcaça 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

Ecrã* 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 projeção

^ LITESCREEN

Datalux F
70°
Preto
Vídeo 4:3

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

FloorScreen

Económico
• Para projeções portáteis

• Tela branca mate

• Leve, carcaça de alumínio

•Montagem rápida

•Muito estável, dois pés dobráveis

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

^ FLOORSCREEN

Branca 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-P

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

Ultraportáteis

Código

13035
13036

Diagonal Peso

9 Kg
11 Kg

60”
80”

Tamanho de projeção

90 x 120 cm
120 x 160  cm

Inseparável para as viagens
•Adequado para projetores ultraportáteis

•Ultraleve e compacto

•Montagem em muito poucos segundos

• Sólida estrutura de alumínio

• Tela de alta reflexão

TableScreen

^ COMPACT SCREEN

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

Tela:
Ângulo de visão:
Cor:
Formato:

Móvel e compacto
• Excelente relação qualidade / preço

• Sem tripé

• Leve e compacto

•Altura e inclinação ajustáveis

• Excelente extensão de tela

•Montagem rápida

•Margens pretas de 1.5 cm de largo

Compact Screen

Vista traseira do ecrã

Ancoragem de coluna
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Ecrãs de parede
^ SLIMSCREEN

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

Económico
•Apta para qualquer tipo de projeção

• Leve e compacta

•Adaptável a parede ou teto

•Mecanismo preciso de recolhida da tela

• Estendido sem problemas graças à mola de
metal incluída

•Adequada para salas pequenas e médias

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

SlimScreen

Grande económico 
•Manual de grande tamanho

• Instalação em parede; carcaça octogonal

• Faixas laterais pretas em formato 1:1

SlimScreen XL

^ SLIMSCREEN XL

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

Tela:
Ângulo visão:
Carcaça:

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. comprimento) para
SlimScreen e Traulux Delta (cód. 10800036)

• Par de suportes (75 cm comprimento) para
ProScreen, Traulux Electrice (cód. 1080004)

• Par de suportes (30 cm comprimento) 
só SlimScreen XL (cód. 10800041) 

Teto
• Para ecrãs SlimScreen, Traulux Delta, ProScreen,
Compact Electrol, ProCinema, Traulux Premium
Electric, Cinema Elecrol, Elpro, Elpro RF, Cinelpro,
Cinelpro RF (cód. 10800002)

Suporte de parede para Slimscreen e Proscreen

Suporte parede ProScreen Suporte parede SlimScreen

e ecrãs com Easy Install Código: 10800036 (57 cm)

Código: 10800001 (75 cm)

Código: 10800041 (30 cm) Suporte parede SlimScreen XL

Código: 10800035 (57 cm)

Tela:
Ângulo visão:
Carcaça:
Cor:
Formato:

Branca mate 
100º
Quadrada
Branca RAL 9016
1:1, 4:3 y 16:9 
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^ PROSCREEN 

Branca mate 
100º
Branca RAL 9016
1:1, 4:3 y 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

Robusto
•Alta qualidade

•Muito resistente

• Para todo tipo de projeção

• Excelente estendido da 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 teto ou parede

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

ProScreen

Recolhida automática
• Excelente relação qualidade / preço

• Sistema SLR: recolhida automática da tela

•Montagem em teto ou parede

•Margens pretas nos lados em formato 4:3 

• Suporte parede (cód.10800036)

• Suporte teto (cód. 10800002)

•Disponível 1:1 240 x 240 sem SLR 
(cód. TLM240-E)

Delta SLR

^ DELTA SLR

Branca mate 
100º
Branca RAL 9010
1:1, 4:3 

Tela:
Ângulo visão:
Cor:
Formatos:

Alto x Largo Código
1:1 
160 x 160 cm TLM160-E-SLR
180 x 180 cm TLM180-E-SLR
200 x 200 cm TLM200-E-SLR
4:3 
152 x 208 cm TLM210-SLR

Robusto e económico
• Ecrã de parede manual

• Sistema SLR: recolhida automática da tela

•Adequada para uso intensivo

• Faixas pretas laterais

• Instalação em teto ou parede

• Tela de alta qualidade

•Disponível em formato 1:1 ou 4:3

• Tampas laterais brancas

Executive SLR

^ EXECUTIVE SLR

Branca Mate
100º
Metálica branca, tampas
brancas
Teto e parede
1:1 y 4:3

Tela:
Ângulo visão:
Carcaça:

Fixação:
Formato:

Alto x Largo 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 e indicações de formato, peso, 

brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio
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Alto x Largo Código

4:3
150 x 200 cm FW200
180 x 240 cm FW240
16:9
113 x 200 cm FW210
135 x 240 cm FW2400

Dimensões área visão

^ FIXED WALL

Branca mate
100º
Alumínio 8 cm (preto)
Parede
4:3, 16:9

Tela:
Ângulo visão:
Moldura:
Fixação:
Formato:

Ecrãs Home Cinema

Económico 16:9
• Ecrã mural manual 16:9

• Excelente relação qualidade / preço

•Moldura preta superior drop

• Sistema SLR: recolhida automática da tela

Delta Cinema SLR

^ DELTA CINEMA 

Branca mate S
100º
Branco
30 cm 
16:9

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

Alto x Largo Código

16:9
137 x 180 cm   TLMW180-SLR
(104x174 cm)*
147 x 200 cm  TLMW200-SLR
(109x194 cm)*

*Área visão

Elétrico para casa
•Versão 16:9 do ecrã Premium EF Electric

•Motor robusto, rápido e silencioso

•Comando à distância RF radiofrequência 
incluído

• Instalação fácil e rápida: sistema Easy Fix

•Margens laterais pretas e moldura preta 
superior (drop)

Premium EF Cinema

Controlo remoto RF(incluído)

Instalação fácil EasyFix

^ PREMIUM EF CINEMA

Eléctrico
Branca mate
100º
Metálica branca
Parede e teto (Easy Fix)
16:9
2 anos

Tipo:
Tela:
Ângulo visão:
Carcaça:
Fixação:
Formato:
Garantia:

Alto x Largo Código

147 x 200 cm  TLPW137W
(107 x 190 cm)* 
172 x 244 cm  TLPW162EF
(132 x 234 cm)*

*Área visão

Permanente económico
• Ecrã de moldura rígida permanente para 
pendurar da parede

• Indicado para salas permanentes de 
Home Cinema

•Tela esticada e plana com 4 barras tensoras

•Moldura preta de alumínio de 8 cm

• Leve e fácil de montar

Fixed Wall
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Elétrico 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

B¡ranca mate S
100º
Branco
4:3, 16:9
Teto e parede
5 anos
Metálica cor branca

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

Profissional para casa
• Ecrã elétrico 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 em teto 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 teto

*Disponível em preto e prata, ver pág. 113

^ Accesorios

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 teto

*Disponível em preto e prata, ver página 113

^ ACESSÓRIOS

Controlo remoto opcional

Controlo remoto opcional

^ CINELPRO ELECTROL / RF

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

Tela:

Ângulo visão:
Cor carcaça:
Formato:
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Premium EF Electric

Elétrico económico 
seguro
• Ecrã de projeção elétrico

• 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 acionamento e tomada elétrica 
comum a parede (saída do cabo pela parte 
direita superior da carcaça instalada)

• Tela branca 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

Elétrica
Branca mate
100º
Metálica branca
Parede e teto, 
sistema Easy Fix
1:1 y 4:3
2 anos

Tipo:
Tela:
Ângulo visão:
Carcaça:
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 200 cm     
(154 x 190 cm)
211 x 244 cm     
(175 x 234 cm)
263 x 300 cm     
(218 x 290 cm) 

Controlo remoto RF (Incluído))

Instalação fácil Easy Fix

Ecrãs elétricos

Formato 1:1

Elite
Elétrico elegante
• Excelentes prestações

•Carcaça leve de alumínio de 96 mm

•Motor tubular de alta capacidade

• Faixa lateral preta em 1:1 
(4 lados 2.5 cm em 4:3)

• Controlo remoto RF incluído

^ ELITE

Branca mate
100º
Branco
1:1, 4:3
2 anos

Tela:
Ângulo visão:
Cor Carcaça:
Formato:
Garantia:

Código

TLE180EF
TLE200EF
TLE240EF

TLEW210EF
TLEW240EF

Alto x Largo

1:1
180 x 180 cm
200 x 200 cm
244 x 244 cm
4:3
150 x 200 cm
180 x 240 cm

Controlo remoto RF (Incluído)
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^ COMPACT ELECTROL

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

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

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

Económico
•Modelo de acesso de grande 
qualidade da gama elétrica PROJECTA

• Inclui Easy Install: adaptável a teto 
ou parede facilmente

• Barra para tensionar con forma 
triangular semi-integrada na carcaça

•Motor potente e silencioso com 
garantia ampla

• Interruptor para montagem exterior

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

Compact Electrol

Código

RTS1810630 +
RTS1810096
10800001
10800009
10800002

Controlo remoto RF*

Suporte parede
Interruptor chave
Suporte falso teto

*Disponível em preto e prata, 
ver pág. 113

^ ACESSÓRIOS

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

•Motor robusto, 5 anos de garantia

•Montagem em teto ou em parede

•Ajustamento fino da altura da tela

•Disponível em tela branca ou tela de retroprojeção

•Controlo remoto opcional

• Junta de união de tela semi-visível em tela de retroprojeção

•Não inclue faixas laterais pretas

Master Electrol

^MASTER ELECTROL

Branca mate P
ou retroprojeção
100º / 60º
Parede ou teto
5 anos
Alumínio anodizado

Telas:

Ângulo visão:
Fixação:
Garantia motor:
Cor da carcaça:

Tela branca

10130230
10130232
10130234
10130236
10130238
10130240

Alto x Largo

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

Tela 
retroprojeção

10130231
10130233
10130235
10130237
10130239
10130241

Formato 4:3

Formatos 16:10 e 16:9 disponíveis, consultar

Código

RTS1810630 +
RTS1810096

Controlo remoto RF*

*Disponível em preto e prata, 
ver pág. 113

^ ACESSÓRIOS

Controlo remoto opcional

Controlo remoto opcional
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Elétrico profissional 
• Ecrã profissional elétrico 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 recetor RF radiofrequência integrado
em carcaça

•Disponível com tela M: tela de duplo lado com estrutura interna laminada de fibra
de vidro, fazendo que a tela sempre fique plana sem enrugamentos

•Opções: controlo remoto RF (Elpro), suporte de teto

•Agora também com aspeto 16:10 (consultar)

• Kit de montagem para ocultar o ecrã em falso teto opcional

Elpro / Elpro RF

Código

RTS1810630 +
RTS1810096
RTS1810631 +
RTS1810096
10800004
10800001
10800009

Controlo remoto RF*

Controlo remoto 4 canais

Suporte de teto
Suporte de parede
Interruptor chave

*Disponível em preto e prata, ver pág.113

^ ACESSÓRIOS

^ ELPRO / ELPRO RF

Elétrico
Cor branco
Branca mate M 
100º
1:1, 4:3, 16:9
Teto e parede
2.5 cm lateral en 1:1
5 cm total em 4:3
5 anos, 32 RPM

Tipo:
Carcaça:
Tela:
Ângulo visão:
Formatos:
Fixação:
Faixas negras:

Garantia motor:

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 Branca Mate M

Elétrico profissional
• Ecrã de projecão elétrico com sistema tensionado para uma superfície de projeção per-
feitamente plana em todo momento

• Fácil de instalar à parede ou o teto graças o sistema de montagem Easy Install

• Dispõe de mecanismo de 
parada automática ao 
estender e rebobinar a 
superfície, garantindo um 
esticado de longa duração

•Controlo remoto RF, opcional

•A carcaça e a tela podem ser 
fabricadas sob medida e inclusive 
podem ser personalizadas em 
diferentes cores

•Disponível em formato 16:10

•Mesmas características técnicas 
que ELPRO

Elpro tensionada / Elpro tensionada RF 

Código
Tensionada

10101265
10101267
10101269

10101272
10101274

Alto x Largo

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
Tensionada RF

10101218
10101220
10101222

10101225
10101227

^ Tela Branca Mate M

Controlo remoto opcional
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Profissional grande formato
• Ecrã profissional para salas de grandes dimensões

•Novo design com importantes melhoras

• Robusta carcaça 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 a tela ficam 
acessíveis para trabalhos de ajuste e manutenção

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

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

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

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

•Acionamento de parede de série, 
suporte falso teto e controlo remoto 
RF opcional

Elpro Large

^ ELPRO LARGE 

Branca mate M
100º
Parede e teto
5 anos
Metálica cor branco RAL 9010
CE 

Tela:
Ângulo visão:
Fixação:
Garantia motor:
Carcaça:
Normativas:

Código

RTS1810630 +
RTS1810096
10800008
10800009
10800004

Controlo remoto RF*     

Suporte parede
Interruptor chave
Suporte falso teto

*Disponível em preto e prata, ver pás. 113

^ ACESSÓRIOS Alto x Largo Código tela branca

300 x 400 cm    10100312 (Faixas pretas)
400 x 400 cm    10100304 (Sem faixas pretas)
378 x 500 cm    10100330 (Faixas pretas)

Controlo remoto opcional
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Profissional integrado 
em teto tensionado
• Ecrã para ocultar em falso teto com sistema de 
esticado que permite uma projeção totalmente plana

•Robusta carcaça de aço

•Motor e tela acessíveis depois da instalação 

• Fecho mediante barra inferior ecrã permitindo um 
ajuste perfeito

•Controlo remoto por IR de série (possibilidade solicitar 
sem RF)

•As partes visíveis podem ser personalizadas em cor RAL,
sob pedido

•Braços separadores falso teto (Cód. 1080004), 
opcionais

TAMANHO

ECRÃ cm

138x180

153x200

183x240

213x280

228x300

102x180

117x200

139x240

162x280

173x300

ASPECTO ÁREA 

VISUAL

126x168

143x190

173x230

203x270

218x290

95x168

107x190

129x230

152x270

163x290

Diagonal Nominal

cm/Polegadas

210 

238

288

338 

363 

193

218

264

310

333

Black drop

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2212

2431

2819

3253

3471

2212

2431

2819

3253

3471

Branca Mate

10100901

10100902

10100904

10100905

10100906

10100907

10100908

10100910

10100911

10100912

4:3

16:9

Carcaça
comprimento

Ecrãs integrados 
em falso teto

83"

94"

103"

133"

143"

76"

86"

104"

122"

131"

Descender 
tensionado RF
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TAMANHO
ECRÃ cm

180x180

200x200

240x240

280x280

300x300

138x180

153x200

183x240

213x280

228x300

102x180

117x200

139x240

162x280

173x300

ÁREA 
VISUAL

173x173

195x195

230x230

270x170

290x290

126x168

143x190

173x230

203x270

218x290

95x168

107x190

129x230

152x270

163x290

Diagonal Nominal
cm/Polegadas

210

238

288

338

363

193

218

264

310

333

Black drop

49

30

10

20

20

78

65

49

20

20

Carcaça
comprimento

2039

2259

2659

3059

3259

2039

2259

2659

3059

3259

2039

2259

2659

3059

3259

Blanca
Mate

10100841

10100842

10100844

10100845

10100846 

10100847

10100848

10100850

10100851

10100852

10100853

10100854

10100856

10100857

10100858

^ DESCER RF ELECTROL

Branca mate M
100º
1:1, 4:3, 16:9
Teto
5 anos, 17 RPM
Aço cor branco

Tela:
Ângulo visão:
Formatos:
Fixação:
Garantia motor:
Carcaça:

Elétrico integrado em teto
• Ecrã elétrico para embutir em falso teto

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

•Motor seguro e resistente

•Resistente carcaça de aço

•Motor e tela ficam acessíveis depois da instalação

• Fecho mediante barra inferior ecrã

•Controlo remoto e recetor RF de série 
(recetor integrado em carcaça) 

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

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

•Pode ser pedido sem controlo remoto RF

• Permite o enrolado em uma só direção, garantindo uma
superfície sempre plana

Descender RF electrol

ASPECTO

1:1

4:3

16:9

83"

94"

103"

133"

143"

76"

86"

104"

122"

131"
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Discreto e surpreendente
• Ecrã elétrico oculto com elevação do chão

•Perfeitamente integrado em qualquer ambiente

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

• Tela esticada: braços tensores traseiros de elevação

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

•Margens pretas de 5 cm. mais moldura preta inferior

• Controlo de parede de série

Ascender Electrol

^ ASCENDER ELECTROL

Branca mate 
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

Espetáculos, 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 subministrada com qualquer 
ângulo de curvatura

•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 teto
• Para pendurar os ecrãs do teto ou do falso teto

•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 
retroprojetores

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 
recetores de parede como de ecrãs) ou 
emissor monocanal instalação fixa

• Todas as opções requerem um recetor fixo 
de parede, imprescindível (Pede-se 
separadamente)

• Pode instalar-se em ecrãs elétricos já 
instalados

•Alcance de 30 m, por radiofrequência

Pinças suportes de parede
• Fixa o ecrã à parede

•Para conseguir o ângulo de
inclinação desejado

• Evita a distorção da imagem
durante a projeção

Bolsas de transporte
• Indicadas para transporte de ecrãs com tripé

•Melhor arrumação, evitando pó e golpes 
inesperados

Código

10800036
10800035
10800041

10800001

10800008

Comprimento 57 cm
SlimScreen 
SlimScreen XL 57 cm/Traulux Delta
Comprimento 30 cm
ProScreen, ProCinema, Compact Elecrol,
Cinema Electrol, Cinelpro Electrol
Comprimento 75 cm
ProScreen, ProCinema, Compact Electrol,
Cinema Electrol, Cinelpro Electrol, Elpro,
Traulux Electric
Comprimento 40 cm
Elpro Large

Código

RTS1810630
RTS1810637
RTS1810649  
RTS1810631
RTS1810090
RTS1810096

Emissor RF monocanal portátil branco
Emissor RF monocanal portátil prata 
Emissor RF monocanal portátil preto
Emissor multicanal portátil branco
Emissor monocanal fixo branco
Recetor fixo parede

Código

10800006
10800007

Ecrãs até 300 cm
Ecrãs mais 300 cm

Código

13026
13027
13030
10830047

Tamanho  

150 cm
180 cm
200 cm
244 cm

^ SUPORTES DE PAREDE

^ CONTROL REMOTO

^ PINÇAS DE PAREDE  

^ BOLSAS DE TRANSPORTE

Emissor monocanal fixo

Controlo remoto 
1 e 4 canais

Código

10800002

10800004

SlimScreen, Proscreen, Procinema,
Compact Electrol, Cinema Electrol,
Cinelpro Electrol, Delta Traulux
Elpro, Elpro large, Descender, Descender 
e Elpro Tensionada

^ SUPORTE DE TETO

75 57

8

20

5

5
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Soluções dobráveis
• 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 da
moldura

• Tela sempre perfeitamente plana

•Disponível em aspeto 16:9, consultar

• Telas de projeção frontal ou 
retroprojeção

• Inclui mala com rodas

Monoblox 32

•Moldura quadrada de alumínio de 32x32 mm

•Tamanho até 447 x 340 cm (largura x altura)

• Pés tipo AT32

Monoblox 64

•Moldura 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, retroprojeção            
4:3
Alumínio
5 anos

Tela:
Formato:
Moldura:
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. Retroprojeção

BXV-RV447
BXV-RV508
BXV-RV630
BXV-RV752

Código frontal branca

BXS-AV264
BXS-AV325
BXS-AV386
BXS-AV447

Cód. Retroprojeção

BXS-RV264
BXS-RV325
BXS-RV386
BXS-RV447

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos e indicações de formato, 
peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a mudanças 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

Branca Mate Frontal Da-Tex Retroproj.

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 ideais 
para eventos audiovisuais, feiras e congressos

• Consta de uma moldura dobrável de alumínio 
(32 x 32 mm), 2 pés e uma tela de projeção desmontável 
que é fixada à moldura mediante colchetes de pressão

•A tela do ecrã de projeção branca mate vem com a 
parte traseira em cor preto

•Rápida montagem

•Altura regulável em intervalos de 15 cm

•Subministra-se com uma robusta mala de plástico com 
rodas para facilitar o transporte

•Disponível em diferentes telas

• Cortinas pretas de fácil fixação à moldura, opcionais

Fast-Fold Deluxe®

^ FAST-FOLD ® 

Branca mate D / Da-Tex
100º / 70º
1:1, 4:3, 16:9
Alumínio

Tela:
Ângulo visão:
Formatos:
Moldura:

Disponível também telas por separado. Consultar
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VideoMaster

Ecrã retroprojeção
• 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 retroprojeção cor cinza, 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 teto de
aço inoxidável, suporte lateral com contrapeso de aço inoxidável 

Aplicações

• Promoção em centros comerciais

• Pontos de venda

• Espetáculos e eventos

^ VIDEOMASTER

Retroprojeção rígida
Cinza, contraste médio, alta difusão
Incluído em 50” e 67” (de teto flutuante)
Consultar

Tipo:
VideoMaster:
Suporte:
Códigos:

Polegadas

50"
67"
80"
84"
100"
120"

Dimensões 
(largo x alto)

1016 x 762 mm
1361 x 1021 mm
1626 x 1219 mm
1707 x 1280 mm
2032 x 1524 mm
2438 x 1828 mm

Disponível em formato 16:9
Outras medidas consultar

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

Promoção em centros comerciais

Espetáculos e eventos Espetáculos e eventos

Pontos de venda
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Ponto de atração
• Ecrã tipo filme, 3 versões disponíveis

• Indicado para lugares públicos: tendas, restaurantes, 
montras, bancos, centros comerciais, museus...

•Grande qualidade de imagem: luminosidade e contraste, 
até com luz ambiental

• Fácil montagem: coloca-se sobre cristal ou superficie acrílica

• Pode-se descolar e colar de novo ( só modelo Flex Film)

•Ampla gama e medidas disponíveis

• Pode-se unir vários filmes para conseguir maior tamanho 
de superficie

• 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 

MontrasMontrasCentros comerciais

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

Tipo

Twin Film *
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

Projeção

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 extraível
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
• Projetor, computador e DVD numa única mesa

• Plataforma inclinável  10º para projetor

• Bandeja extraível para computador portátil

• Prateleira para DVD ou VCR

• Triple tomada de ligação com cabo de 5m

•Dispõe de 4 rodas, 2 com travão

Mesas
Videoprojetores

PALADIO

^ PT3

Regulável 62 a 105 cm
39 x 39 cm
35 kg
Cinza claro
9.5 kg
ME18032

Altura:
Tabuleiro:
Capacidade de carga:
Cor:
Peso:
Código:

Manejável
•Apta para qualquer equipamento audiovisual

•Manejável, móvel e robusta

•Máxima segurança, graçás ao seu baixo 
centro de gravidade

• Estável, projeções 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 a 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 e indicações 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
o 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.
Mecanismo com gás
10 kg
Cinza claro
M310 (mesa)
M310-est (prateleira inferior)

Altura:
Tabuleiro superior:
Inclinação tabuleiro:
Prateleira inferior:
Ajuste em altura:
Capacidade de carga:
Cor:
Código:

Altura ajustável até 145 cm com 
prateleira telescópica opcional

Estável e moderna
• Para projetores 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)
ME18020

ME18021
ME18022

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 e indicações 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 escuro
6 kg

11230083-PM
11830001

Altura:
Tabuleiro superior:
Capacidade de 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

^ GIGANT 

115 / 82 cm
40 x 40 cm
40 x 40 cm
25 kg / 15 kg
10 kg
Cinza RAL 7021 
(estrutura)
Cinza RAL 7035 
(prateleiras)
11200036

Altura:
Tabuleiro superior:
Tabuleiro inferior:
Capacidade de 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 antideslizantes com beira antiqueda

•Boa capacidade de carga

Gigant 

TeleMaster

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos e indicações 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 de carga:
Peso:
Cor:
Codigo:

Elegante e prática
• Funcional: para projetor 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 projetor

•Manejável e robusta

• Bandeja inclinável com canto antiqueda

•Altura regulável

• Estável, projeções sem oscilações

•Ampla plataforma

• Inclui 4 rodas para ótima mobilidade

Altura ajustável Rodas com  travão

SOLO 9000 ^ SOLO 9000

80-120 cm regulável
50 x 40 cm
20 kg
15º
Cinza RAL 7021
11 kg
11200039

Altura:
Tabuleiro:
Capacidade de carga:
Inclinação:
Cor:
Peso:
Código:

^ Carro Proyección VT1

92,5 - 108 / 60 /45 cm 
(alto x ancho 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

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

Perfeito para 
projetores 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
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Tribunas e 
porta-catálogos

Design atual
• 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 com travão)
17 kg
Alumínio branco RAL 9006
Cinza claro
100-130 x 60 x 50 cm 
(A x L x F)
ME18025

Altura:
Tabuleiro de 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 RAL 7035
(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, dóbra-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:
Compartimentos:
Peso:
Cor:
Dimensões:
Código:

Prateleira inferior regulável

Prateleria fixa de apoio para 
sua presentação

Com estilo
• Sólida estrutura metálica com frontal apto 
para incluir o logotipo da empresa

• Incorpora rodas, 2 com travão

• Tabuleiro superior inclinado para fácil e 
cômoda 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 monitores 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 ancho
60 / 15 / 15 kg
(sup/med/inf)
8 cm Ø
33 kg
Cinza claro
11400046-90

Altura:
Tabuleiros:
Colunas:
Capacidad 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, dois 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 escuro 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 e indicações de formato, peso, brilho 
ou tamanho estão sujeitos a mudanças pelo fabricante sem aviso prévio
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^ Armário computadores

30 computadores
Aço de alta qualidade
4, 2 com travões
Laranja, portas branco creme 
(RAL 9002, RAL 2001)
1010 x 945 x 570 mm (An x Al x Fun)
CE
2 anos

Capacidade:
Construção:
Rodas:
Cor:

Dimensões:
Certificação:
Garantia:

Código

APB30P 

APD30P
APC30P

Disposição

Computadores em vertical:
Computadores em horizontal
con bandejas fixas:
com bandejas extraíveis:

Versão com ventilação e sequência de carga

Armário carregador 
de portáteis

Carregadores de portáteis versátil
•Armário carregador para computadores portáteis de alta qualidade

• Indicado para escolas e centros de formação

•Disponível em 3 versões: computadores em posição horizontal com 
bandeja extraível ou bandeja fixa, ou computadores em posição vertical
com separadores acolchoados

•Alta capacidade: até 30 computadores portáteis

• Cantos arredondados. Seguridade passiva para escolares

•Automático de proteção 16A (1 unidade)

• Placas de ligação de portáteis (tomadas tipo Schuko), 4 unidades

•Cabo de ligação  a rede com tomada tipo Schuko

• Interruptor geral on/off

• Painel separador da instalação elétrica, evita acesso de escolares ao sistema
elétrico

• Painel traseiro com fechaduras independentes

• Portas frontais com fechadura de “fabella”

• Separadores acolchoados (modelo APB30P)

• Bandejas fixas para alojamento de portáteis 
(modelo APD30P)

• Bandejas extraíveis para alojamento de portáteis 
(modelo APC30P)

•Rodas de grandes dimensões, duas com travão

Opções
Kit de ventilação forçada

•Ventiladores 0,14W (2 unidades)

• Termostato regulável 0-60C
Código AP30KVEN

Kit sequenciação da carga

•Relógio sequenciação de carga em 2 fases ( 1 unidade)

•Contactores ( 2 unidades)
Código AP30KSC

Kit de proteção sobretensões

• Protetor automático contra sobretensões (1 unidade)
Código AP30KST

Kit de Proteção diferencial

•Diferencial de 40A - 30mA ( 1unidade)
Código AP30KDIF

Kit de seguridade

• Placa de fixação à parede (1 unidade)
Código AP30KSEG

Outras opções:

•Kit de tomada RJ-45 (cód. AP30KRJ45)

•Kit tomada Schuko (cód. AP30KTC)

•Kit router (cód. AP30KST)

• Bandeja de acessórios, só instalável em modelo APB30P (cód. AP30KITEK)

STEELNET Armários para computadores

Kit de tomada adicional 
e RJ45, opcionais

Versão com bandejas 
extraíveis

Duas fases de carga, temporizador
e ventiladores (opcionais)

Baías de ligações elétricas Painel traseiro acessível
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Carregador de portáteis económico
•Armário carregador para computadores portáteis económico

• Excelente relação qualidade / preço

• Indicado para escolas e centros de formação

•Duas versões disponíveis: computadores em posição horizontal com bandeja fixa 
ou computadores dispostos em posição vertical com separadores acolchoados

•Alta capacidade: até 30 computadores portáteis

•Dupla porta central (270oº) com fechadura de segurança

• Instalação elétrica dedicada: carga sequencial em dois circuitos, com 
termostato e relógio

• Interruptor geral de carga com proteção magnetotérmica

•Ventilação forçada por ventiladores, com ranhuras de ventilação em portas 
dianteiras e acesso traseiro

• Painel interior de segurança, evita acesso de escolares ao sistema elétrico

• Painel traseiro acessível, fechado com chaves.

TrauLAP
^ TRAULAP

30 computadores
Aço de alta qualidade
2 ventiladores
IEC
4, 2 com travões
Azul cinzento, portas branco creme
90 x 95.5 x 54 cm (An x Al x Fun)
CE
2 anos

Capacidade:
Construção:
Ventilação:
Conetor elétrico:
Rodas:
Cor:
Dimensões:
Certificação:
Garantia:

Código

TRAULAP-V30 
TRAULAP-H30 

Disposição

Computadores em vertical
Computadores em 
horizontal

Bandejas traseiras para os carregadores

Versão com computadores em vertical Ventiladores e carga sequencial em dois circuitos,
com termostato e relógio

Interruptor geral de carga

Dupla porta com fechadura

Instalação elétrica dedicada, com acesso 
restringido com fecho de chave
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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, magnetoscopios, 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 270o para 
facilitar a localização do material

• Estabilidade garantida para 
equipamentos pesados

• Incorpora 4 rodas, 2 com travão

TV8

Dobradiças metálicas resistentes

Rede para ventilação

Bandeja intermediária extraível
para maior comodidade
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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 volumen para equipamento 
adicional

• 2 portas duplas com fechaduras independentes

• Colunas elegantes com revestimento de alumínio 
anodizado

•Abertura de portas de 270o

• Fácil manipulação da cablagem interna

•Ventilação interior dos equipamentos assegurada

• Incorpora 4 rodas de grandes dimensões, 2 com travão

•Disponível em cor faia sob encomenda

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 modernoo
• 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

• Fácil manipulação do cablagem interno

•Ventilação interior dos equipamentos assegurada

• Incorpora 4 rodas de grandes dimensões, 2 com travão

•Disponível em cor faia sob encomenda

SecurLine 35

Sujeito a mudanças técnicas ou erros. Todos os dados técnicos e indicações de formato, peso, brilho ou tamanho estão sujeitos a 
mudanças pelo fabricante sem aviso prévio
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^ TV-120

120 cm
Metálica
2 mais base
125x95x58cm 
(Alt x Larg x Fun)
Cinza
TS12095

Altura:
Estrutura:
Número de prateleiras: 
Dimensões:

Cor:
Código:

TV-120 
Armário apresentações económico
•Armário funcional para todo tipo de apresentações 

• Composto de uma estrutura metálica com portas de aglomerado 
postformado

•Dispõe de rede traseira de ventilação

•Móvel graças as 4 rodas (duas com travão)

• Inclui dois prateleiras reguláveis em altura

Portas interiores com porta-documentos

MOBY-GO2
Robustez elegante
•Armário de apresentacões 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-objetos no interior das portas

•Móvel, 4 robustas rodas com travão

•Braço para fixação à parede, opcional

• Bandeja interior para inclinar o 
projetor, 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 (Opcional)

Altura:
Estrutura:
Dimensões:
Externas:
Internas:
Cor:
Rodas:
Código:
Bandeja projetor:

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

Vista traseira 
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Projetores de dados e vídeo, quadros 

Projetores de dados e vídeo, MicroTilesTM

Projetores de dados e vídeo

Ecrãs de projeção, mobiliário técnico 

Soluções de comunicação pessoal: Videoconferência, telepresença 
e áudio-conferência

Ecrãs planos e interativos, Digital Signage

Suportes para projetores, ecrãs planos e quadros interativos

Monitores de plasma

Sistemas de controlo profissional

Som portátil profissional

Mobiliário audiovisual, ecrãs de projeção e suportes de projetores
elétricos

As marcas incluídas neste catálogo são propriedade dos seus respectivos fabricantes. Digital Light Processing, DLP, Digital Micromirror Device e DMD são
marcas registradas da Texas Instruments.  O medalhão DLP é uma marca registrada de Texas Instruments.

Os nossos partners:

ALEMANHA Sistemas de áudio para debate

USA Soluções de comunicação pessoal. Videoconferência

UK Acessórios para instalações AV

TAIWAN Projetores de dados e vídeo

TAIWAN LED Display

JAPÃO Visualizadores 

USA Sistemas de controlo para salas




