
Het celexon Tension projectieschem Motor HomeCinema 
Plus is de ideale oplossing voor uw home cinema, voor een 
uitstekende prijs. Dankzij de verstelbare, zijdelingse kabel-
spanning behoren krullende zijkanten tot het verleden. 
Het mat witte glasvezeldoek is temperatuur bestendigen 
dan PVC doeken en reflecteert uw projectie met 1,0  
homogeen tot 120°. Vrij te verplaatsen metalen montage-
beugels maken de installatie eenvoudig en flexibel. Het 
fraai vormgegeven aluminiumframe past perfect in uw 
interieur.
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PRODUKTINFORMATIE

OPTIONELE ACCESSOIRES

BEKNOPTE INFOMATIE
Doek op glasvezeldoek basis, type D mat wit met 1,0 gain op 160 ° kijkhoek
Doek met brandveiligheid klasse B1 acc. DIN 4102-1
Altijd optimale vlakheid door het laterale kabel spansysteem
Duurzaam en soepel lopende motor
Aluminium behuizing, wit gelakt (RAL9002) met zwart velours contraststrepen
Flexibele metalen montagebeugel (voor wand en plafond)
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12 Volt Trigger Kit Professional 2-kanaals 
radiografische set
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PRODUCTGEGEVENS

De opgegeven waardes vertegenwoordigen de gemiddelde waarde van een in serie geproduceerd product. Geringe afwijken zijn soms mogelijk.
Door voortdurende technische verbeteringen behouden wij ons het recht voor, het design en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te
wijzigen.

HOMECINEMA TENSION

Formaat Artikelnaam
Zichtbaar 
oppervlak Zwarte 

voorloop
Zwarte rand Behuizing

Nettogewicht EAN
B x H ↓ / ← / → B x H x D

16 : 9

180 x 102 cm 180 x 102 cm 40 cm 5 x 5 x 5 cm 220 x 12 x 9,2 cm 10,4 Kg 4260094736926

200 x 113 cm 200 x 113 cm 40 cm 5 x 5 x 5 cm 240 x 12 x 9,2 cm 11,2 Kg 4260094736933

220 x 124 cm 220 x 124 cm 40 cm 5 x 5 x 5 cm 260 x 12 x 9,2 cm 12,1 Kg 4260094736940

240 x 135 cm 240 x 135 cm 40 cm 5 x 5 x 5 cm 280 x 12 x 9,2 cm 14,7 Kg 4260094736957

280 x 158 cm 280 x 158 cm 40 cm 5 x 5 x 5 cm 320 x 12 x 9,2 cm 17,0 Kg 4260094736964

300 x 169 cm 300 x 169 cm 40 cm 5 x 5 x 5 cm 340 x 12 x 9,2 cm 18,2 Kg 4260094736971
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Uw celexon vakhandelaar:

Beeldformaat 
1:1

Beeldformaat 
2.35:1

Beeldformaat  
4:3

Beeldformaat 
16:9

Afbeelding 
16:10

Zwarte rand - 
compleet

Zwarte rand - onder-
kant en zijkanten

Zwart kader – 
boven en zijkanten

Zwarte rand - 
zijkant

Zwarte 
voorloop 

Zwarte 
achterkant 

Plafond montage 
mogelijk

Front 
projection

Back 
projection 

Handmatig Mobiel Gemotoriseerde Draadloze 
afstandsbediening

Infrarood 
afstandsbediening 

Legenda


