
DALITE FAST FOLD SCREEN

Màn chiếu khung di động

- Kiểu dạng màn khung đứng, thiết
kế chất liệu nhôm cao cấp, phong
cách sang trọng, hiện đại.
- Vải màn được sản xuất theo công
nghệ của Mỹ, cấu trúc khác với vải
màn văn phòng thông thường.
Không bị nhăn khi gấp lại, dễ dàng
tẩy sạch vết bám bẩn, không bị
mốc, thân thiện môi trường.

- Hộp màn chứa chuyên dụng,
chống ẩm , chống va đập, có bánh
xe thuận tiện cho việc di chuyển.
- Chịu nhiệt tốt, chống bám nước,
bụi bẩn.
- Màn chiếu cao cấp phụ hợp hội
nghị, phòng chiếu phim HD, 3D

Chất lượng luôn được khẳng định

Cách sử dụng, bảo quản
- Tháo các chi tiết ra khỏi vali cẩn thận,
lắp đặt khung màn trước sao cho thành
hình chữ nhật, sau đó đặt khung màn
nằm trên một mặt phẳng và giải vải màn
lên, và cài bấm những khuy bấm vào.
Sau đó dựng từ từ khung màn lên.
- Khi tháo dỡ làm theo từng bước ngược
lại.
- Bảo quản màn nơi khô dáo, ránh nước
và nhiệt độ không dc quá 40 độ C

Thông tin sản phẩm:
Khung nhôm cao cấp
-Vài màn: PS White Fabric
-Thiết kế dạng modul dời
- Sử dụng khuy bấm giúp
màn luôn căng phẳng
- Sử dụng giải pháp chiếu
trước và chiếu sau.
- Viền màn chất liệu PVC
cao cấp , chịu nhiệt

FR72 F72 R72 1m46 x 1m10 72

FR84 F84 R84 1m71 x 1m28 84

FR100 F100 R100 2m03 x 1m52 100

FR120 F120 R120 2m44 x 1m83 120

FR150 F150 R150 3m05 x 2m29 150

FR180 F180 R180 3m66 x 2m74 180

FR200 F200 R200 4m06 x 3m05 200

FR250 F250 R250 5m08 x 3m81 250

FR300 F300 R300 6m09 x 4m57 300

FR350 F350 R350 7m11 x 5m33 350

Màn chiếu trước- sau
Kích thư cớ vùng chiếu

Màn chiếu trước
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Chất lượng luôn được khẳng định


