
Dzięki ekranom ramowym celexon HomeCinema 

stworzycie Państwo kino we własnym domu. 

Materiały użyte do produkcji ekranów tej serii są 

najwyższej jakości. Ekrany ramowe serii HomeCinema 

nadają się do sal seminaryjnych o bogatym 

wyposażeniu, nadając im perfekcyjny wygląd.

EKRAN RAMOWY SERII HOMECINEMAcelexon.TM

celexon™ www.celexon.com

INFORMACJE O PRODUKCIE

DALSZE UJĘCIA

©

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
taknina o wysokiej jakości i delikatnej strukturze                                          

doskonale napięta tkanina 

tył tkaniny pokryty kolorem czarnym

rama spłaszczona do wewnątrz - dzięki temu unika się odbijania projekcji na obrzeżach 

współczynnik odbicia światła: 1.2 

matowa biel - optymalna zarówno do kina domowego jak i prezentacji 

wąska rama aluminiowa 65 x 28mm (WxG)

czarna malowana proszkowo rama

łatwy montaż ramy (na klik) 
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Bez efektu odbijania dzięki 
wewnętrznej skośnej stronie ramy

Doskonała płaskość dzięki tylnemu 
systemowi napinania materiału
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DANE TECHNICZNE

Podane wartości są średnią wartością jednostki w produkcji seryjnej. Niewielkie różnice są dopuszczalne. Ze względu na sukcesywne techniczne 

ulepszenia zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie designu oraz specyfikacji, bez uprzedniej informacji.

Dostarczony przez Państwa fachowego doradcę:

Format obrazu Oznaczenie artykułu

Powierzchnia 
projekcyjna

Rama
Waga netto EAN

S x W W x G

4 : 3

120 x 90 cm 120 x 90 cm 7 x 3 cm 10 kg 4260094731297

160 x 120 cm 160 x 120 cm 7 x 3 cm 12 kg 4260094731303

180 x 135 cm 180 x 135 cm 7 x 3 cm 13 kg 4260094731310

200 x 150 cm 200 x 150 cm 7 x 3 cm 14 kg 4260094731327

240 x 180 cm 240 x 180 cm 7 x 3 cm 15 kg 4260094731334

16 : 9

160 x 90 cm 160 x 90 cm 7 x 3 cm 12 kg 4260094731341

180 x 102 cm 180 x 102 cm 7 x 3 cm 13 kg 4260094731358

200 x 113 cm 200 x 113 cm 7 x 3 cm 14 kg 4260094731365

240 x 135 cm 240 x 135 cm 7 x 3 cm 15 kg 4260094731372

300 x 169 cm 300 x 169 cm 9 x 4 cm 16 kg 4260094731389
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Format 
obrazu 1:1

Format 
obrazu 2,35:1

Format 
obrazu 4:3

Format 
obrazu 16:9

Format 
obrazu 16:10

Czarne obrzeże  
- kompletne

Czarne obrzeże - 
dół & po bokach

Czarne obrzeże - 
góra & po bokach

Czarne obrzeże 
- po bokach

Czarny pas Czarna tylna 
strona

Możliwa zabudowa 
w suficie

Projekcja 
przednia

Projekcja 
wsteczna

Manualny Mobilny Elektryczny Pilot radiowy Pilot na 
podczerwień

Legenda
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