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AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WALENCJI POSTANAWIA 
WYMIENIĆ STARY SPRZĘT AUDIOWIZUALNY NA NOWE URZĄDZENIA 
FIRMY VIVITEK

Niezawodność, prosty montaż, szeroki zakres gwarancji 
i świetny stosunek ceny do jakości to zaledwie część argu-
mentów przemawiających za wyborem firmy Vivitek, które 
przedstawiła kadrze tej uczelni firma Sound & Systems - 
autoryzowany partner zajmujący się instalacją.

W ramach modernizacji kadra wybrała  charakteryzujące 
się rozdzielczością WXGA  i jasnością wynoszącą 5000 
lumenów projektory DW832 oraz duże ekrany projekcyjne. 
Dystrybucją obu tych produktów zajmuje się firma Charmex. 
Wspomniane projektory są idealne do sal średniej wielkości.

Urządzenia te oferują cała gamę złączy i dużą jasność, co 
sprawia, że sprawdzają się w każdym środowisku. Systemy 
zostały połączone z urządzeniami nadawczymi i odbiorczymi 
za pośrednictwem skrętki nieekranowanej i konwertera. 
Dzięki temu w zmodernizowanych przestrzeniach można 
wyświetlać wysokiej jakości materiały audiowizualne 
i korzystać z dowolnych źródeł sygnału video. 

Projektor DW832 firmy Vivitek może emitować tak zaawanso-
wany jakościowo obraz cyfrowy, ponieważ chara teryzuje się 
on dużą jasnością (5000 ANSI lumenów) i współczynnikiem 
kontrastu wynoszącym 15 000:1. Natywna rozdzielczość 
WXGA i zdolność 1,5x powiększenia sprawiają, że model 
ten jest przeznaczony do szerokiego spektrum zastosowań. 
Niewielkie rozmiary i masa urządzenia (zaledwie 3,2kg) 
czynią przenoszenie go z jednej sali do drugiej niezwykle 
łatwym. Model DW832 jest wyposażony między innymi 
w złącze HDMI/MHL, co pozwala na uruchomienie wszelkich 
rodzajów multimedialnych treści.

Firma Sound & Systems Audiovisuales, S.L, ma duże 
doświadczenie na rynku audiowizualnym. Oferuje ona swoim 
klientom kompletne i spersonalizowane usługi najwyższej 
jakości, które są świadczone szybko i skutecznie, co dodat-
kowo zwiększa ich wartość. Dzięki temu firma zdobyła w re-
gionie liczne nagrody i wyróżnienia. W ostatnich kilku latach 
Sound & Systems przeprowadziło w Hiszpanii montaż ponad 
400 urządzeń firmy Vivitek. Były one montowane w firmach, 
muzeach, placówkach edukacyjnych 
i wypożyczalniach sprzętu

Hoofddorp, Holandia, 3 października 2017 roku 
- Akademia Wychowania Fizycznego w Walencji 
postanowiła zastąpić swój stary sprzęt audiowizualny 
rozwiązaniami firmy Vivitek.
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