Aanbod alleen geldig voor scholen en onderwijsinstellingen.

Vervang uw huidige Short Throw of UST lampenbeamer door een led/laser van Casio.

Casio ULTRA SHORT THROW beamer
3100 Ansi lumens WXGA
Lichtbron van de toekomst
De hybride projectoren met laser lichtbron van CASIO bevatten geen giftig kwik en verminderen het energieverbruik met
wel 40%.
Duurzame lichtbron
De CASIO-projectoren gaan dankzij de lichttechnologie zonder kwik tot 20.000 uur.
Mooie kleurweergave
Door de revolutionaire hybride lichtbron met laser- en LED-verlichting wordt bij alle projectoren een heldere en
schitterende kleurweergave gegarandeerd, zelfs bij daglicht.
Een signaal voor het milieu
De lichtbron die in alle projectoren van CASIO zit, is kwikvrij en milieuvriendelijk.
Met één druk op de knop klaar voor gebruik
Dankzij de Direct On/Off-functie behoren wachttijden, opwarm- en afkoelfasen tot het verleden: met slechts één druk op de
knop bereiken de projectoren al na ca. 5 seconden hun maximale helderheid.

Made in Japan
Voor alle CASIO-projectoren geldt 'Made in Japan' als belofte van herkomst en kwaliteit.

Flexibel door helderheidsconfiguratie
De projectoren van CASIO passen zich dankzij de dynamische helderheidsconfiguratie flexibel aan verschillende
lichtomstandigheden aan.
Groot vermogen, laag verbruik
De CASIO-projectoren leveren bij een stroomverbruik van slechts 0,23 watt (PRO-serie: 0,4 watt) in de standby-modus
schitterende resultaten op.
Continue gebruik
Projectoren van CASIO zijn dankzij de speciale lichtbron en de DLP®-technologie geschikt voor permanent gebruik. Hierbij
moet rekening worden gehouden met een bijzondere garantievoorwaarde.
Draadloos presenteren
De projectoren van CASIO maken door het gebruik van WLAN het lastige gebruik van kabels voor pc en projector overbodig.
Interactief met de CASIO-app
Met de innovatieve CASIO-app kunnen tablets of smartphones eenvoudig in de lesomgeving of in presentaties worden
geïntegreerd.
Presentaties zonder pc
Sla de presentatie eenvoudig op een USB-stick of in het interne geheugen op: met de meegeleverde software worden de
gegevens geconverteerd en kunt u zonder notebook direct vanaf de stick uw presentatie geven.
Voeding via USB-poort
CASIO projectoren met een USB-poort besparen u de moeite van het gebruik van een extra voeding, zoals u uw
randapparatuur kunt aansluiten op de USB-poort.
Projecties bij daglicht
De projectoren zorgen met een hoge lichtbron en een bijzonder geringe slijtage voor duurzame projecties onder
daglichtomstandigheden.
Voor interactieve whiteboards in alle formaten
Dankzij de omschakelfunctie van WXGA (16:10) naar XGA (4:3) zijn de ultrakorteafstandsprojectoren van CASIO geschikt
voor interactieve whiteboards in alle formaten.
Instant Light Control
Met Instant Light Control kunt u op ieder moment razendsnel de beeldhelderheid van CASIO-projectoren met 7
helderheidsniveaus aanpassen aan de individuele wensen of vereisten van de ruimte.
Hoog contrast
Een hoge contrastverhouding tussen zwart en wit is essentieel voor een natuurgetrouw beeld. CASIO-projectoren bieden
scherpe en diepe beelden met een zeer goede contrastverhouding van tot 20.000:1.

Promotieprijs XJ-UT311WN
€ 1475.- BTW incl.

Aanbieding alleen geldig binnen de bovenvermelde periode.
Levering: gratis
Installatie in regie of door uw diensten.
Muurbeugel in optie.

