ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΔΡΟ ΓΩΓΔΚΑΣΟ
ΤΣΗΜΑΣΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ
ΛΑ 005.0
Δπηζθνπηθόο Πξνβνιέαο ε Δπηζθόπην model TSB
Opaque projector model TSB
Όξγαλν απνιύησο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
Πξνβάιεη ζε νζόλε ηόζνλ δηαθαλείο όζνλ θαη αδηαθαλείο
εηθόλεο.
Δίλαη θαηάιιειν λα δέρεηαη αθόκε θαη Δγθπθινπαίδεηα.
Πξνβάιιεη νιόθιεξε ηελ ζειίδα Α4.
Πξνβάιεη επίζεο θύιια θπηνύ, έληνκα θ.α.
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz. Ιζρύο 1.500 W Φαθόο
πξνβνιήο F 2.4f 340mm
Απόζηαζε πξνβνιήο 1.5 έσο 3.5 κέηξα.
Γηαζηάζεηο κήθνο 52cm, πιάηνο 45cm, ύςνο 35cm
Βάξνο 28 kgr.
ΛΑ 020.0
Αλαθιαζηηθόο Πξνβνιέαο (Γηαζθνπηθόο πξνβνιέαο)
Overhead projector model TTB-1
Δίλαη πξνβνιέαο δηαθαλεηώλ, απνιύησο ζύγρξνλεο
βαξεηάο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο κε πνιύ ρακειή ηηκή.
Πνιύ αλζεθηηθόο ζε θαηαπνλήζεηο ζην ρνιείν, κε απιή
θαη απνιύησο αζθαιή ιεηηνπξγία.
Μεγάιε επηθάληα πξνβνιήο 285Υ285 mm (ζειίδα Α4 )
Παξέρεη νκνηνκνξθία θσηηζκνύ, απόιπηε επθξίλεηα
εηδώινπ ρσξίο θαηλόκελα ηξηδηζκνύ.
Δθνδηαζκέλνο κε δύν ελαιιάμηκεο ιπρλίεο αινγόλνπ
24V/250W
Με αζόξπβν ζύζηεκα ςύμεο.
Γέρεηαη θαη ξνιό δειαηίλεο.
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.
ΛΑ.020.1
Πξνβνιέαο δηαθαλεηώλ model TTB-2000
Overhead projector model TTB-2000
Δμειηγκέλνο λένο ηύπνο πξνβνιέα δηαθαλεηώλ, κε
θεθαιή αλνηθηνύ ηύπνπ θαη ηξηπιό θαθό 300mm
Καιαίζζεηε εκθάληζε από πνιύ αλζεθηηθό πιαζηηθό.
Με δύν ελαιιάμηκεο ιπρλίεο αινγόλνπ 24V - 300W
Νέν ζύζηεκα κηθξνκεηξηθήο εζηίαζεο γηα πνιύ θαζαξή
πξνβνιή.
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.
Μηθξό βάξνο 9kgr.

ΛΑ.020.2 Πξνβνιέαο δηαθαλεηώλ model ΣΣΒ-5000
Overhead projector model TTB-5000
Δμειηγκέλνο λένο ηύπνο πξνβνιέα δηαθαλεηώλ, κε
θεθαιή αλνηθηνύ ηύπνπ θαη ηξηπιό θαθό 300mm
Καιαίζζεηε εκθάληζε από πνιύ αλζεθηηθό πιαζηηθό.
Με δύν ελαιιάμηκεο ιπρλίεο αινγόλνπ 24V - 300W
Νέν ζύζηεκα κηθξνκεηξηθήο εζηίαζεο γηα πνιύ θαζαξή
πξνβνιή.
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.
Μηθξό βάξνο 9kgr.

ΛΑ.020.3 Πξνβνιέαο δηαθαλεηώλ model TTB-8000
Overhead projector model TTB-8000
Ο ηειεηόηεξνο πξνβνιέαο ηεο αγνξάο.
Κξπζηάιιηλε επθξίλεηα πξνβνιήο, ρσξίο θακία
παξακόξθσζε.
Καηάιιεινο γηα δηπιή ρξήζε ( θνξεηόο θαη ζηαζεξόο )
Σξηπιόο θαθόο Zoom f275-320mm
Πνιπηειήο θαηαζθεπή από άζξαπζην πιαζηηθό.
Με δύν ελαιιάμηκεο ιπρλίεο αινγόλνπ 36V-400W.
Σέιεην αζόξπβν ζύζηεκα ςύμεο.
Έρεη κεγάιε επηθάλεηα εξγαζίαο 285Υ285 mm (Α4 )
Έρεη εηδηθό θαθό FRESNEL πνιύ πςειήο πνηόηεηαο.
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz. Βάξνο 12 kgr.
ΛΑ.022.0
Φνξεηόο αλαθιαζηηθόο πξνβνιέαο model 5000E
Overhead projector portable. Model 5000E
Δηδηθή θαηαζθεπή πξνβνιέα δηαθαλεηώλ κε
αλαδηπινύκελν βξαρίνλα θαη κηθξνύ βάξνπο γηα εύθνιε
κεηαθνξά. Σν βάξνο ηνπ είλαη κόλνλ 5 kgr.
Με θεθαιή πξνβνιήο αλνηθηνύ ηύπνπ κε ηξηπιό θαθό.
Γηαζέηεη δύν ιπρλίεο αινγόλνπ 24V - 250W
Έρεη κεγάιε επηθάληα εξγαζίαο γηα θύιιν Α4
Έρεη πνιύ πςειή θσηεηλόηεηα κε απόιπηε δηαύγεηα
πξνβνιήο. Αζόξπβν ζύζηεκα ςύμεο.
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.
Παξαδίδεηαη ζε αλζεθηηθή πιαζηηθή βαιίηζα.
ΛΑ 030.0
Γηαθάλεηεο ρεηξόο
Overhead transparancies
Δίλαη απιέο δηαθάλεηεο κεγέζνπο θύιινπ Α4 θαηάιιειεο
γηα ηελ γξαθή κε καξθαδόξν.

Model TTB-8000

ΛΑ 033.0 Γηαθάλεηα ζε ξνιό
Acetate/ writing roll
Ρνιό δηαθαλνύο δειαηίλεο από πνιπεζηέξα πιάηνπο 285
mm θαη κήθνπο 50 κέηξσλ. Γηα γξαθή κε καξθαδόξνπο
κόληκεο θαη κε κόληκεο γξαθήο. Σνπνζεηείηαη ζην
κεραληζκό πξνώζεζεο ηνπ πξνβνιέα .
ΛΑ 040.0 Μεραληζκόο πξνώζεζεο δηαθαλεηώλ
Acetate roll feed attachment
Δμάξηεκα ησλ αλαθιαζηηθώλ πξνβνιέσλ ( Overhead )
Πξνζαξκόδεηαη ζηηο πιεπξέο ηεο ζπζθεπήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπγθξάηεζε θαη πξνώζεζε ηνπ ξνινύ
δηαθαλεηώλ ( δειαηίλεο ) Απνηειείηαη από δύν
θπιίλδξνπο κε θαηάιιεινπο κεραληζκνύο πνπ
ζπγθξαηνύλ θαη πξνσζνύλ ην ξνιό.

ΛΑ 060.0
Φσηνγξαθηθή κεραλή

ΛΑ 085.0
Σξίπνδν ζηήξημεο

ΛΑ 100.0
Πξνβνιέαο κηθξνδηαθαλεηώλ (ζιατληο)
Slides projector BRAUN model NOVAMAT 515
Δίλαη απηόκαηνο πξνβνιέαο slides, απνιύησο ζύγρξνλεο
θαηαζθεπήο, πνιύ απιόο ζηε ρξήζε, κε απηόκαηε
αζηίαζε θαη ελζήξκαην ρεηξηζηήξην.
πλνδεύεηαη κε επζύγξακκε θαζέηα. Σξνθνδνζία
230VAC - 50Hz.

ΛΑ 111.0
Φηικ γηα ζιατηο

ΛΑ 112.5
εηξέο ζεκαηηθώλ κηθξνδηαθαλεηώλ ζιαίηο

ΛΑ 115.0
Πιαίζηα γηα ζιατηο , standard

ΛΑ 116.0
Φνξέαο standard ζιατληο
Tray-magazine

ΛΑ 121.0
Φσηεηλόο δείθηεο Λέηδεξ
ΛΑ 130.0
Πξνβνιέαο κεκνλσκέλσλ δηαθαλεηώλ Γηαθαλoζθόπην
NOVAMAT M330 monitor
Ο πξνβνιέαο απηόο πξνβάιιεη ζιαίηο θαη ζηελ νζόλε
αιιά θαη ζην ελζσκαησκέλν monitor.
Έρεη απηόκαηε εζηίαζε ,ιπρλία αινγόλνπ 24V 150W,
ζύζηεκα ABS γηα λα κε κπινθάξνπλ ηα ζιαίηο. Φαθόο
85 mm, πνιιαπιώλ επηζηξώζεσλ MC, ελζύξκαην
ρεηξηζηήξην, ζεξκνζηαηηθή αζθάιεηα γηα απνθπγή
ππεξζέξκαλζεο ,δέρεηαη θαζέηεο LKM, CS θαη
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ΛΑ 145.0
Σξαπεδάθη πξνβνιήο
Projection table
Σξνρήιαην ηξαπεδίδην, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, κε δύν
ξάθηα, θαηάιιειν γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ
πξνβνιήο, όπσο πξνβνιείο δηαθαλεηώλ, ζιάτληο θιπ. ζηηο
ρνιηθέο αίζνπζεο.

ΛΑ 150.X Λπρλίεο αινγόλνπ
Halogen lamps
ύγρξνλνο ηύπνο ειεθηξηθήο ιπρλίαο θσηηζκνύ νξαηνύ
θσηόο, κε πνιύ πςειή απνδνηηθόηεηα πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζήκεξα θαη ζρεδόλ
απόθιεηζηηθά, ζε όιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ απαηηνύλ νξαηό
θσο. Καηαζθεπάδνληαη πνιινί ηύπνη κε ηάζε
ιεηηνπξγίαο από 6 Volts κέρξη θαη 220 Volts θαη κε ηζρύ
από 20W κέρξη θαη 1.000 W.
ΛΑ 180.0
Οζόλε πξνβνιήο κε ηξίπνδα .
Projection screen
Οζόλε πξνβνιήο κε δηπιή δπλαηόηεηα
Να ζηεξεώλεηαη ζηνλ ηξίπνδά ηεο ή λα αλαξηάηαη ζηνλ
ηνίρν.
Γηαζέηεη εύρξεζην ζύζηεκα πεξηέιημεο.
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλε από πνιύ αλζεθηηθό πιηθό
ιεπθνύ ρξώκαηνο θαη απνιύησο επίπεδε.
Γηαζηάζεηο 1.50Υ1.50 κέηξα.
ΛΑ 190.0
Ψεθηαθόο Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο Mimio ηεο SONY κε
βηληενπξνβνιέα
Δηδηθή ζύγρξνλε ζπζθεπή, απνθιεηζηηθά γηα Δπνπηηθή
ρξήζε Πξνζαξκόδεηαη απιά ζηνλ πίλαθα ηεο αίζνπζαο (
ηνίρνπ ή νπνηνλδήπνηε άιιν ππάξρνληα.)
πλδέεηαη κε ηνλ Η/Τ. Οηηδήπνηε γξάςνπκε ζηνλ πίλαθα
κε ηελ βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθώλ γξαθίδσλ πνπ
ζπλνδεύνπλ ηελ ζπζθεπή, κπνξεί λα κεηαθεξζεί
απηόκαηα ζηνλ Η/Τ θαη λα απνζεθεπζεί ζαλ αξρείν
JPEG.
Όια απηά ηα αξρεία κπνξνύκε λα ηα αλαθαιέζνπκε
νπνηεδήπνηε είηε ζαλ εηθόλα νινθιεξσκέλε είηε ζαλ
επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζίαζεο(Playback).
Δμαηξεηηθά ρξήζηκν βνήζεκα γηα θάζε εθπαηδεπηηθή
παξνπζίαζε θαη εηδηθά γηα καζήκαηα ζεηηθώλ επηζηεκώλ
Φπζηθήο - Υεκείαο - Βηνινγίαο - Άιγεβξαο Σξηγσλνκεηξίαο Γεσκεηξίαο θιπ.

ΛΑ 205.0
Ράδην-Καζεηόθσλν SONY model CFS-B21/S
Radio-cassette recorder SONY model CFS-B21/S
Δίλαη θνξεηή ζπζθεπή ιήςεο ξαδηνθσληθώλ εθπνκπώλ
ζε ζπλδπαζκό κε ζπζθεπή ζηεξενθσληθήο εγγξαθήο θαη
αλαπαξαγσγήο ήρνπ ζε θαζέηα.
Γέθηεο FM/MW/LW,ζηεξενθσληθόο ήρνο,2,0 + 2,0 W,
RMS, ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν, ξύζκηζε ηόλνπ θαη
απηόκαηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο.
ΛΑ 210.0 Ράδην-Καζεηόθσλν κε CD
SONY model CFD-20CP Radio -CD SONY model
CFD-20CP MP3
Super Compact θνξεηό ξαδηνθαζεηόθσλν κε CD
ζπκβαηό κε MP3,ζπκβαηόηεηα αλαπαξαγσγήο MP3/CDRW/CD-R,ςεθηαθόο δέθηεο FM/MW/LW, 40κλήκεο
ζηαζκώλ, AMS/RMS (20 θνκκάηηα) ζπγρξνληζκέλε
εγγξαθή από CD ζε θαζέηα-Mega Bass, ιεηηνπξγίεο
ειεθηξνληθνύ ήρνπ (4 πξνεπηινγέο ήρνπ), ηζρύο εμόδνπ 2
Υ 2,3W RMS, έμνδνο αθνπζηηθώλ, ηειερεηξηζηήξην.
ΛΑ 216.0 Καζεηόθσλν ζπλεληεύμεσλ ,θαλνληθήο
θαζέηαο ηεο SONY model. TCM-150
Γεκνζηνγξαθηθό θαζεηόθσλν λέαο ζρεδίαζεο, κε
ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν, έλδεημε κπαηαξίαο κε LED,
Hold, Voice Mirror, δηάξθεηα αλαπαξαγσγήο 25ώξε,
είζνδνο αθνπζηηθώλ, ζύζηεκα πνηόηεηαο ήρνπ Clear
Voice.
Δίλαη πνιύ ρξήζηκν ζε πνιιέο παηδαγσγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο.
Δίλαη απηόλνκν κε ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν,
ιεηηνπξγεί κε θνηλέο κπαηαξίεο θαη παξέρεη πνιύ πςειή
πηζηόηεηα ήρνπ.
ΛΑ 220.0
Καζέηα ήρνπ
Audio cassette
Δίλαη ε θνηλή θαζέηα ζπλήζνπο ζπγρξόλνπ
καγλεηνθώλνπ.
Σαηλία κε βάζε πνιπεζηέξα ηππηθνύ πιάηνπο 3.81 mm
θαη πάρνπο 9 - 18κm. Η κία όςε σο ζηδεξνκαγλεηηθό
πιηθό θέξεη είηε νμείδην ηνπ ζηδήξνπ ( ζηηο απιέο
θαζέηεο ) είηε κίγκα κε νμείδην ηνπ ρξσκίνπ ( ζηηο
θαζέηεο ρξσκίνπ ) είηε κίγκα κε ηρλνζηνηρεία κεηάιισλ (
ζηηο θαζέηεο κεηάιινπ )
Η εγγξαθή θαη αλαπαξαγσγή ήρνπ ζηα ζύγρξνλα
θαζεηόθσλα παξέρεη ζρεηηθά πςειή πηζηόηεηα.

ΛΑ 230.0
πζθεπή αλαπαξαγσγήο CD SONY MOD.CDPXE370
Compact Disc player κε κεηαηξνπέα D/A πβξηδηθνύ
παικνύ θαη δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο CD-R/CD-RW.
ΛΑ 235.0
CD δίζθνο ηεο SONY
Compact disc
Οπηηθό κέζν απνζήθεπζεο ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ.
Γίζθνο από 4 ζηξώκαηα πνιπκεξνύο πιηθνύ, κε κία
σθέιηκε όςε, ζηελ νπνία απνζεθεύνληαη έσο θαη 700
ΜΒ ςεθηαθά δεδνκέλα ή 80 min κνπζηθήο.
ΛΑ 240.0 Ψεθηαθό θαζεηόθσλν SONY
MOD. MZ-NF810
Φνξεηό NET MD Walkman κε ςεθηαθό δέθηε FM/AM,
ςεθηαθήο εγγξαθήο. Τςειή ηαρύηεηα κεηαθνξάο
δεδνκέλσλ (έώο 32Υ).
Γηαηίζεηαη κε εηδηθό παθέην, βάζε θόξηηζεο κπαηαξία,
ηειερεηξηζηήξην κε ιεηηνπξγίεο editing, κεηαζρεκαηηζηή
ξεύκαηνο, ςεθηαθό θαιώδην UBS, ζήθε κεηαθνξάο κε
θιηπ δώλεο.

ΛΑ 245.0
Καζέηα εγγξαθήο mini disc
Δίλαη εηδηθόο δίζθνο κηθξνύ κεγέζνπο γηα ηελ ςεθηαθή
εγγξαθή δεδνκέλσλ θαη ηελ ρξήζε ηνπ ζε ζπζθεπή mini
disk.

ΛΑ 250.0
Μεγαθσληθή δηάηαμε
Πιήξεο κεγαθσληθή δηάηαμε απνθιεηζηηθά γηα ρνιηθή
ρξήζε, ηόζν γηα εμσηεξηθό ρώξν, όζν θαη γηα ηελ
αίζνπζα.
Η δηάηαμε πεξηιακβάλεη:
1. Έλαλ εληζρπηή κνλνθσληθό ηζρύνο 120W RMS
2. Γύν κηθξόθσλα δπλακηθά κε θαξδηνεηδή
θαηεπζπληηθόηεηα.
3. Γύν βάζεηο κηθξνθώλσλ. Μία επηηξαπέδηα θαη κία
δαπέδνπ (Γεξαλόο)
4. Γύν θόξλεο ηζρύνο 25W κε ελζσκαησκέλν
κεηαζρεκαηηζηή πξνζαξκνγήο 100V
5. Γύν θαιώδηα κηθξνθώλσλ. Έλα κήθνπο 3m θαη έλα
κήθνπο 30m

ΛΑ 268.0 Αθνπζηηθά MOD. MDR-V300 SONY
Βνιηθή πηπζζόκελε ζρεδίαζε, κε ςεθηαθό ήρν, θάςεο
30ρηι.,δπλακηθνί καγλήηεο λενδπκίνπ, θαιώδην κήθνο 3
κέηξσλ επηρξπζσκέλν βύζκα ηύπνπ Uni-match.

ΛΑ 270.0
Μηθξόθσλα

ΛΑ 300.0
Γέθηεο ηειεόξαζεο έγρξσκνο SONY
MOD. KV-29CL10
FD TRINITRON, 29 ηληζώλ, απόιπηα επίπεδε νζόλε
,ζηεξενθσληθόο ήρνο, απηόκαηε κείσζε ζνξύβνπ,
απηόκαηε εμνκάιπλζε ήρνπ, ιεηηνπξγία 16:9,Smart Link,
λέν ηειερεηξηζηήξην πνιιώλ ζπζθεπώλ, απηόκαηνο
ζπληνληζκόο

ΛΑ 320.0
Μαγλεηνζθόπην (Binteo) SONY
MOD. SLV-SE230D
SMART ENGINE, ζύζηεκα 2 θεθαιώλ, stereo,
αλαπαξαγσγή NTSC, γξήγνξε επαλαηύιημε θαζέηαο
(180min Tape/60sec),εύθνιε ξύζκηζε ρξνλνδηαθόπηε,
έμππλε απηόκαηε ξύζκηζε θαλαιηώλ, Smart TriLogic,
Picture Sharpness Control, Show View, απηόκαηε
ξύζκηζε VPS/PDC, λέν απιό ηειερεηξηζηήξην.
Μλήκε 80 ζηαζκώλ, 2 SCART.
Διιεληθό Μελνύ

ΛΑ 340.0 Βηληενθάκεξεο SONY
MOD. DCR-TRV145E
Digital 8 Handycam, 20Υ νπηηθό & 560Υ ςεθηαθό
zoom, αλαινγηθή & ςεθηαθή έμνδνο βίληεν.

ΛΑ 360.0 Βηληενθαζέηεο
Σαηλία κε βάζε ηνλ πνιπεζηέξα. Σν πιάηνο ηεο γηα ην
VHS είλαη 12.65 mm θαη ην πάρνο 17.5 κm .
Η κία όςηο ηεο έρεη επίζηξσζε κε ζηδεξνκαγλεηηθό
πιηθό.
Υξεζηκνπνηείηαη ζε βηληενθάκεξεο θαη Video γηα ηελ
εγγξαθή θαη αλαπαξαγσγή εηθόλαο θαη ήρνπ.
ΛΑ 370.0 Ψεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή SONY
MOD.DSC-P32
Δλεξγή αλάιπζε Super HAD CCD 3,2Megapixel,
Smart Zoom3,2x,MPEG VX βηληενθιίπ, θσηνγξάθεζε
ξηπήο ρ2,Memory Stick/Pro,
F2.8, 33mm(35mmconversion).
ΛΑ 380.0 Ψεθηαθέο βηληενθάκεξεο SONY
Έρεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο αλαινγηθήο θάκεξαο κε
ηε δηαθνξά όηη ε θαηαγξαθή γίλεηε κε ςεθηαθό ηξόπν ζε
DVD.
Σα δεδνκέλα ηεο ςεθηαθήο θάκεξαο κεηαθέξνληαη από
εηδηθή έμνδνο ζε ςεθηαθό video ε ππνινγηζηή.
Έρεη δπλαηόηεηα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζηελ ίδηα ηελ
θάκεξα θαη ζηνλ ππνινγηζηή.
ΛΑ 395.0
Ψεθηαθό επηδηαζθόπην model MC-1
Video / Data presents model MC-1
Δμειηγκέλνο ηύπνο ςεθηαθήο θάκεξαο εηδηθά
ζρεδηαζκέλεο γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε.
"Γηαβάδεη " από βηβιίν, εγθπθινπαίδεηα, ηνπία ζε
απόζηαζε θαη ην πεδίν κηθξνζθνπίνπ, κε πνιύ απιό
ηξόπν.
Σελ εηθόλα πνπ "δηαβάδεη" ηελ πξνβάιεη θαη' επηζπκία ζε
νζόλε ηνίρνπ, ζε έγρξσκν παξαθνινπζεηή εηθόλαο
(monitor), ζηελ νζόλε Η/Τ ή θαη ζε θνηλή ηειεόξαζε.
Έγρξσκε πξνβνιή κε πνιύ πςειή επθξίλεηα θαη
δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα.

ΛΑ 397.0
Κάκεξα ηειεζπλδηάζθεςεο
Video conference camera
Δίλαη κηθξό κεγέζνπο θάκεξα κε αηζζεηήξα CCD, ρσξίο
όκσο δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο. 0 αλάιπζε 640ρ480
εηθνλνζηνηρεία.

ΛΑ 400.0
Βηληενπξνβνιέαο SONY
model VPL-CS6
Video projector, Data projector SONY VPL-CS6
Φεθηαθόο video-πξνβνιέαο γηα ηε πξνβνιή ζε θνηλή
νζόλε ηνίρνπ.
Έρεη θσηεηλόηεηα 1800 ANSI lumens, ιπρλία ηζρύνο
165W θαη αλάιπζε RGB : 800Υ600 pixels
Η ηερλνινγία πξνβνιήο είλαη LCD.
Ο πξνβνιέαο ππνζηεξίδεη πεγέο ππνινγηζηνύ, video,
video-camera.
ΛΑ 410.0
πζθεπή αλαπαξαγσγήο DVD ηεο SONY
Βαζηθό κνληέιν DVD/CD player κε δπλαηόηεηα
αλαπαξαγσγήο CD-R/RW, Data CD (MP3) &SVCD
(απιή αλαπαξαγσγή) θαη ηζρπξό ζύζηεκα πινήγεζεο
(MP3 Browser) γηα ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε αλαδήηεζε
θνκκαηηώλ MP3
Λεηηνπξγία DVD/CD Text. Σειεθνληξόι κε δπλαηόηεηα
ειέγρνπ ηειεόξαζεο Sony θαη άιισλ θαηαζθεπαζηώλ.

