/ LED projectoren
Casio LED projectoren.

De grondlegger van de eerst LED projectoren is de producent Casio. De projectoren zijn erg
betrouwbaar, hebben een levensduur van 20.000 uur (24/7 projectie) en hoeven niet te koelen na het
uitschakelen. De projectoren zijn voorzien van USB aansluiting voor het afspelen van een film of
slideshow. Daarnaast hebben diverse modellen een dongle aan boord voor een draadloze LAN
verbinding met een computer of laptop. Hierdoor is geen VGA beeldkabel nodig om een projectie weer
te geven op het scherm. Er verschijnt een unieke code op het projectiescherm, wanneer u met de code
op de laptop inlogt zal er een gecodeerde verbinding ontstaan. Hierdoor kunt u alle ruimtes van uw
instelling voorzien van draadloze projectoren zonder dat er storing kan ontstaan. Het is een
langetermijninvestering, de projectoren zijn prijziger dan de conventionele types met een normale
lamp maar hebben de eerste 20.000 uur geen lampwissel nodig.

Spaarzaam en milieuvriendelijk.
Voor 20.000 uur levensduur bij hoge lichtsterkte had men tot nu toe tot negen traditionele kwiklampen
nodig. Die kosten vallen weg met de projectoren van Casio, net zoals het energieverbruik voor
productie en transport, en de verwijderingskosten van de kwiklampen.

Voordelen van de Casio LED beamer series.
-

Levensduur van 20.000 branduren, zeer laag energie verbruik.
Draadloze LAN verbinding met een computer of laptop.
Mobishow voor het weergeven van diverse soorten media.
Interactief lesgeven met een pointer.
Vanaf een USB stick direct afspelen op de projector.
Dankzij de lichtopbrengst tot 4.000 ANSI-lumen hoeft u de lokalen niet te verduisteren.
De dynamische helderheidsregeling past de lichtsterkte van de projector automatisch
op de meest uiteenlopende lichtomstandigheden aan.
- De korte projectieafstand van de shortthrow serie maakt lesgeven zonder verblindingen en
schaduwen mogelijk en is ideaal voor interactieve whiteboards.
- De 2x optische zoom van de Green Slim serie zorgt voor een optimale aanpassing aan de meest
uiteenlopende omstandigheden.
- Lesgeven zonder wachttijden, de projectoren van Casio bereiken in 4-8 seconden hun volledige
lichtsterkte en kunnen worden uitgeschakeld zonder afkoelfase.

Bezoek onze showroom en ontdek de ongekende mogelijkheden of maak een afspraak voor een proefplaatsing op uw locatie.
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