i3WHITEBOARD Wi PLUS DUO
Het i3Whiteboard Wi Plus is speciaal ontworpen om perfect aan te sluiten op de i3Projector
Plus. Het anti-reflectief geëmailleerd staal en strak design zal de gebruiker behagen. Maar ook
installateur zal tevreden zijn, want met dit bord kan de projector in een oogwenk geïnstalleerd
geconfigureerd worden. Het is dus een must have voor alle gebruikers van de i3Projector Wi of
Plus.
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Het eenvoudige en toch stijlvolle i3WHITEBOARD is ideaal voor iedere samenwerkingsruimte. Het
is uitgerust met een duurzaam, milieuvriendelijk, magnetisch e3 ceramicsteel™ geëmailleerd stalen
oppervlak dat de perfecte oplossing is voor het schrijven, wissen en weergeven van notities, en als
een projectievlak.

iNTERACTIVITEIT
• i3Duo Surface: Het geoptimaliseerde whiteboard oppervlak
met buitengewone mogelijkheden voor projectie, schrijven &
droogwissen
• Om aan te sluiten op de technologie van de interactieve
i3PROJECTOR Plus
iNSPIRATIE
• 87” projectievlak
• Mooi afgewerkt met een ultrasmal frame
iNTEGRATIE
• Eenvoudige installatie & configuratie van de projector
• Standaard muurbevestiging inbegrepen

CERTIFICATIES EN BRANDWEERSTAND

MATERIALEN

• Het product is vervaardigd in een Franse fabriek die ISO 9001,
OHSAS 18001 en ISO 14001 gecertifieerd is.
• Het product is PEFC-gecertifieerd
• Brandklasse M1

i3 Duo Surface
Het geoptimaliseerde whiteboard oppervlak met buitengewone mogelijkheden voor
projectie, schrijven & droogwissen.
• Minimaliseert hotspot
• Minder weerspiegeling van natuurlijk licht
• Minimale beeldschaduwen
• Wit i3Duo geëmailleerd stalen oppervlak verglaasd op 800°C voor het schrijven met stiften
en het projecteren met ultrakorte projectieafstand.
• De ondersteuning is gemaakt van honinggraatkarton, PEFC-gecertificeerd, 99%
recycleerbaar
• Tegenwicht met behulp van verzinkt staal
om absolute vlakheid in de toekomst te behouden.
• Gebonden met behulp van polyurethaanlijm zonder VOS
• Smal, gelakt aluminiumframe gemaakt voor een maximaal schrijfoppervlak met plastic
zwarte hoekstukken.

CODES, AFMETINGEN EN GEWICHT - *VRAAG ONS NAAR DE CODES VAN PRODUCTEN MET OPTIES.
i3WHITEBOARD Wi PLUS Duo
Totale afmetingen

1909 x 1298 mm

Oppervlakte afmetingen

1891 x 1183 mm

Grootte

87 inch

Beeldverhouding

16:10

Nettogewicht

29 kg

Brutogewicht

31 kg

Afmetingen verpakking:

2200 x 1370 x 90 mm

Garantie

2 jaar (levenslang op de Duo Surface)

TECHNISCHE TEKENING
1909 mm

95 mm

1892 mm

1298 mm

1183 mm

ERKEND DISTRIBUTEUR

INFO@i3-TECHNOLOGIES.COM

Exclusief ontwerp van i3 - onder voorbehoud

TECHNISCHE SPECIFICATIES

