
Een Cinema 4K Series projectiescherm in detail 

DESIGN 

• De behuizing heeft een gebogen silhouet en is volledig vervaardigd van aluminium. 

• De behuizing is gespoten in gebroken wit en afgewerkt met een matte en krasvrije 

coating. 

• Stijlvolle minimalistische afstandsbediening met een subtiele muurhouder. 

• De aansluiting voor de meegeleverde stroomkabel is onopvallend verwerkt in de linker 

zijkant van de behuizing. 

 

PROJECTIEDOEK & SYSTEEM 

• Projectiedoek: IVISIONS CineView TA8000 4K MattWhite 

Een flexibel matwit projectiedoek met een minimale oppervlakte structuur, waardoor 

dit doek ook geschikt is voor Ultra HD (4K) projectie. Een groot dynamisch 

kleurbereik met ongekende diepte en precisie. Een grensverleggend projectiedoek 

voor wie het beste uit zijn beamer wil halen. Het projectiedoek is uitgesneden in een 

parabool vorm. 

• TabTension System: spankoorden trekken het projectiedoek in zowel horizontale als 

verticale richting strak. De trekkracht van de spankoorden kan ingesteld worden met 

draaiknoppen verwerkt in de gewichtsbalk. 

• Full HD 3D: dit projectiedoek is geschikt voor 3D beamers. 

• Blackdrop: hoge zwarte bovenrand 

• AutoStop: het maximale uitrolpunt van het projectiedoek kan ingesteld worden. 

• TensionControl Weightbar: onderaan het projectiedoek zit een aluminium 

gewichtsbalk die het doek niet alleen naar beneden strak trekt, maar ook in de breedte. 

 

AANSLUITINGEN & CONNECTIVITEIT 

Door de geïntegreerde iViConnect module kunt u dit projectiescherm op elke gewenste 

manier bedienen: 

• Gebruik de meegeleverde RF afstandsbediening. 

• Koppel het projectiescherm eenvoudig aan elk iViConnect product. 

• Wilt u het projectiescherm aansturen met externe apparatuur? Dit product is uitgerust 

met de volgende ingangen:  

o RS232/RS485 ingang: stuur het projectiescherm aan middels domotica, 

computer, een slimme schakelaar of KTX controller. 

o Simple Switch ingang: bestuur het beamerscherm met uw eigen relais, 

jaloezie- of puls-schakelaar. 

o 12V Trigger ingang: indien uw beamer voorzien is van een 12V Trigger 

uitgang dan kan deze eenvoudig uw projectiescherm aansturen. 

o EmergencyControl: afstandsbediening kwijt? Op de zijkant van de behuizing 

zitten twee kleine knoppen zodat u het projectiedoek altijd in & uit kunt rollen. 

 

 



MONTAGE: QUICKINSTALL 

Dit projectiescherm is voorzien van het unieke IVISIONS QuickInstall montagesysteem. Over 

de gehele lengte van de behuizing kunnen de twee meegeleverde QuickInstall L-beugels 

vastgeklikt worden: een eenvoudige, veilige & flexibele installatie aan wand of plafond. 

Verstel ná installatie het projectiescherm door de behuizing simpelweg naar links of rechts 

door de QuickInstall beugels te schuiven. 

 

MEEGELEVERD 

• Afstandsbediening (incl muurhouder) 

• Stroomkabel 3,0m (IEC-320-C13 naar schuko) 

• QuickInstall montage beugels (wand/plafond/vrij hangend) 

• Schroeven & pluggen set voor montage 

• Handleiding 

 

OPTIONELE ACCCESSOIRES 

• IVISIONS iViConnect Wireless Wall Switch (RF): draadloze wandschakelaar 

• IVISIONS iViConnect Wall Switch: wandschakelaar met kabel 

• IVISIONS iViConnect RF Trigger: laat uw projectiescherm automatisch naar beneden 

komen als uw beamer start en naar boven als de beamer uitschakelt. 

• IVISIONS iViConnect RF Afstandsbediening (let op, deze afstandsbediening wordt 

standaard al meegeleverd) 

• Zwevende bevestigingsset 

• Extra QuickInstall L-beugels set 

• Extra lange wandbeugel 

• Extra lange stroomkabel 

 

GARANTIE 

Op dit product krijgt u 3 jaar IVISIONS ProSupport garantie. Bij een aanvraag binnen de 

garantieperiode wordt het projectiescherm gratis op locatie gerepareerd door het IVISIONS 

Service Center of afgehaald voor reparatie. Ook na de garantieperiode kunt u voor service en 

onderhoud altijd terecht. 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

• Stroom aansluiting: IEC-320-C13 (230V 50/60Hz) 

• RF Frequentie: 433.92Mhz 

• Materiaal behuizing: Aluminium 

• 12V High-Speed Synchro elektromotoren 

• Ingangen: 12V Trigger (2,5mm Jack), RS485/RS232 (RJ12), Simple Switch (RJ12). 

• Afmeting / gewicht: Klik hier voor meer informatie 

• Projectiedoek: IVISIONS CineView TA8000 4K MattWhite  

o Gain: 1.0 



o Kleur: Matwit 

o Kijkhoek: 140° 

o Materiaal: Glasvezel gelamineerd met polyvineerchloride met een nano-

oppervlakte coating 

o Dikte: 0,30mm 

o Gewicht: 400 g/m2 

 

 

 

 


