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                                                          VERTRIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ 
 

 
 

Įrenginio techniniai parametrai 
 

Centrinis kompiuteris:  
• AMD gamintojo CPU 
• RAM DDR4 min. 4GB 
• SSD min. 120 GB 
• Operacinė sistema: Linux 
 
 

Projektoriaus parametrai: 
• Šviesumas: min. 3200 ANSI 
liumenų  
• Raiška: min. 800x600 SVGA 
• Šviesos šaltinis: 4500h 
• Kontrastas: 13000:1 
 

Elektros parametrai 
• AC 230V, 50Hz 
• Energijos suvartojimas: 350W 

 
Jungtys: 

• USB 2.0 
• VGA 
• MiniJack (Audio) 
• RJ45  LAN (Ethernet) 
• Išorinis bevielio tinklo adapteris 
 

Valdymas: 
• Valdymas lietimu 
• Nuotolinis pultelis 
 

Įdiegtos technologijos: 
• Dinaminis šviesos kalibravimas 
• “Click activation” technologija 
• Šešėlių eliminavo technologija

 
 
 
Projektuojamo ekrano dydis: 
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                                                          VERTRIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ 
 

 
 

Papildoma informacija: 
• Galimybė naudotis atviraisiais ištekliais (YouTube platforma ir interneto 
naršykle), 
• Šis produktas yra vientisas. Visos dalys yra suintegruotos į vieną dėžę be 
veidrodžių, 
• Galimybė prisijungti prie įrenginio nuotoliniu būdu ir daryti pakeitimus, 
• Prietaisas vienu metu palaiko 12 lietimo taškų arba 4 IR rašiklius, 
• Maitinimo šaltinis: standartinis 220/230V, 
• Galimybė naudoti ant bet kokių grindų, 
• Integruoto kompiuterio maitinimas AC: 230V 50HZ, 
• Interaktyvus rašiklis (pasirinktinai), 
• Bazinis paketas: 81 užsiėmimas, 
• Šis įrenginys yra aprūpintas su dviem garsiakalbiais su 20/30W (RMS/MAX) ir 
integruotu stiprintuvu. Šis įrenginys gali prisijungti prie išorinio garso šaltinio, 
• CE sertifikatas yra išduotas akredituoto instituto Electron technology, Predom 
Branch Warshaw, 
• Galimybė nusipirkti daugiau žaidimų paketų. 
 

 
Bazinės sudedamosios FlySky dalys: 

• Interaktyvios grindys FlySky 
• Nuotolinio valdymo pultelis (2vnt) 
• Bevielio tinklo adapteris 
• Maitinimo kabelis 
• Standartinis tvirtinimo prie lubų laikiklis 
• Montavimo elementų komplektas (sieniniai kamščiai, varžtai, veržlės, varžtų 
poveržlės) 
• Naudojimo gidas 
• Garantinė kortelė 24 mėnesiams. Galimybė pratęsti garantiją iki 36 mėnesių 
už papildomą mokestį. 
• Bazinis 81 užsiėmimo paketas, kuris yra įdiegtas įrenginyje 
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