
Cyber manuaaliset 16:9 

rullakankaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koko Kuva (l x k) Hinta 

77 tuumaa 170 x 95 cm 185,- 

92 tuumaa 203 x 114 cm 225,- 

100 tuumaa 221 x 124 cm 275,- 

106 tuumaa 234 x 132 cm 315,- 

120 tuumaa 266 x 149 cm 425,- 
 
Kaikissa Cyber-kankaissa on niin kutsuttu 

speed control -ominaisuus. Kangas kelau- 

tuu hitaasti ylös pysyen hyvässä kunnossa 
 
Tyylikäs ja kompakti valkoinen kotelo 
 
Erittäin hyvälaatuinen 1.0 gain -arvolla 

oleva valkoinen kangas materiaali sopii 

kaikkiin olosuhteisiin nykyisillä tykeillä 
 
Helppokäyttöinen lukitusmekanismi, jolla 

kangas pysähtyy halutulle korkeudelle 

pitämällä sitä paikoillaan 4 sekuntia 
 
40-65cm musta alue kankaan yläreunassa 

mahdollistaa kankaan laskemisen sopivalle 

korkeudelle 

Fantasy moottoroidut 16:9 

rullakankaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koko Kuva (l x k) Hinta 

77 tuumaa 170 x 95 cm 415,- 

92 tuumaa 203 x 114 cm 465,- 

100 tuumaa 221 x 124 cm 515,- 

106 tuumaa 234 x 132 cm 565,- 

120 tuumaa 266 x 149 cm 765,- 

133 tuumaa 295 x 166 cm 895,- 

150 tuumaa 332 x 187 cm 995,- 
 
Kaikissa moottorikankaissa tulee mukana 

infrapuna-kaukosäädin 
 
Mahdollisuus säätää kangas pysähtymään 

haluamaasi kohtaan 
 
Kestävä ja varmatoiminen rakenne 
 
Tyylikäs ja kompakti valkoinen kotelo 
 
Trigger-toiminto lisävarusteena alk. 99€, 

jolla kangas toimii automaattisesti esim. 

tykin tai vahvistimen ohjaamana 
 
40-85cm musta alue kankaan yläreunassa 

mahdollistaa kankaan laskemisen sopivalle 

korkeudelle 

Huippulaadukkaat Grandview valkokankaat tunnetaan kestävyydestään ja ensi- 

luokkaisesta viimeistelystä. Täydellisen kattava mallisto kaikkiin tarpeisiin. 

Muuta: 
 
Erittäin korkealaatuinen 1.0 gain-arvolla (neutraali) speksattu 

valkoinen kangasmateriaali soveltuu kaikkiin olosuhteisiin ja 

tarjoaa luonnollisimman kuvanlaadun. 
 
Laadukas kangasmateriaali säilyy mahdollisimman tasaisena 

vuosien varrella, ts. minimaalinen aaltoilu 
 
Tasainen ja hienorakenteinen pinta estää hotspottien ja muiden 

kuvavirheiden syntymistä 
 
Kankaissa on musta tausta, joten ne sulkevat tehokkaasti mah- 

dollisesti kankaan takaa tulevaa valoa, joka voisi heikentää 

kuvan kontrastia 
 
Häviävän pieni vikaprosentti, erittäin luotettava käytössä 
 
Grandview:lla on kymmeniä merkittäviä patentteja kankaissa 
 
Kankaiden mukana toimitetaan tarvittava kiinnike katto- ja 

seinäkiinnitykseen 
 
Kangas voidaan kevyesti puhdistaa nihkeällä nukkaamatto- 

malla pyyhkeellä, ei saa käyttää puhdistusaineita 



Offset (linssin keskipiste kuvan ylä- tai alareunasta noin) 

Kankaan koko 

60 tuumaa 

70 tuumaa 

77 tuumaa 

80 tuumaa 

92 tuumaa 

100 tuumaa 

106 tuumaa 

120 tuumaa 

Kuva (l x k) 

133 x 75 cm 

155 x 87 cm 

170 x 95 cm 

177 x 100 cm 

203 x 114 cm 

221 x 124 cm 

234 x 132 cm 

266 x 149 cm 

HD6720 

206-226cm 

240-263cm 

263-289cm 

274-301cm 

315-345cm 

343-376cm 

363-398cm 

412-452cm 

GT750-XL 

96cm 

112cm 

122cm 

127cm 

146cm 

159cm 

168cm 

192cm 

HD25/HD30 

199-239cm 

232-279cm 

255-306cm 

265-319cm 

304-365cm 

331-398cm 

351-421cm 

399-479cm 

HD100 

9cm 

11cm 

12cm 

12cm 

14cm 

15cm 

16cm 

18cm 

GT760 

10cm 

12cm 

13cm 

13cm 

15cm 

17cm 

18cm 

20cm 

HD25e/HD30 

12cm 

14cm 

15cm 

16cm 

18cm 

20cm 

21cm 

24cm 

Heittoetäisyydessä on huomioitu tykin zoom-säätövara. Offset tarkoittaa asennuskorkeuden eroa kankaan ylä- tai alareunan ja tykin linssin välillä. Offset on sama riippumatta 
siitä onko tykki asennettu pöydälle vai kattoon. Kaikissa Optoma tykeissä on Keystone -säätö, jolla voidaan korjata kuvan vääristymistä, jos tykki on asennettu liian ylös tai alas 
kankaaseen nähden. Keystone heikentää hieman 
kuvanlaatua, joten suosittelemme mieluummin tekemään asennuksen kerralla mahdollisimman tarkasti. Tykin mahdollisen kattotelineen korkeus kannattaakin valita huolellisesti. 

Kankaan lopullinen asennuskorkeus on pitkälti sisustus- ja makutekninen asia. Suosittelemme kuvan alareunan sijoittamista n. 70-110 cm korkeudelle lattiasta, jolloin niska jää 

tyypillisellä istumakorkeudella rentoon asentoon ja katselu on miellyttävää pidemmänkin elokuvan ajan. Tykin tarkka asennuspaikka onkin helppo määritellä kankaan asentamisen 
jälkeen. Kattoasennuksen sijaan joissain tapauksissa tykki voi olla järkevä sijoittaa esim. pöytätason alle lepotuolien väliin, jolloin asennuksesta saadaan erittäin huomaamaton. 
Harkinnan arvoinen voi olla myös väliaikainen asennuspaikka sohvapöydällä, jos käyttö on satunnaisempaa tai laitteet halutaan mahdollisimman piiloon sisustuksessa. 

Heittoetäisyydet tärkeimpien kankaiden kanssa ja muita hyödyllisiä asennustietoja 

Optoma videoprojektorin ja Grandview kankaan onnistuneeseen valintaan. 

 Heittoetäisyys 
 
  Offset 
 
 
 
 
 
 
 
Heittoetäisyys (tykin linssin etäisyys valkokankaasta noin) 


