Πώς να επιλέξτε τη λάμπα για τον Βιντεοπροβολέας σας – projector
ή τη λάμπα για την τηλεόραση Οπισθίας Προβολής ( RPTV) σε πολύ
ανταγωνιστική τιμή..
Η ADTS Visual Communications, μπορεί να σας προμηθεύσει με οποιαδήποτε
ανταλλακτική λάμπα βιντεοπροβολέα (projector) ή τηλεόραση οπισθίας προβολής (
Rear Projection TV) που κυκλοφορεί ή κυκλοφόρησε στην αγορά.

Παραθέτουμε τις παρακάτω κατηγορίες, που μπορείτε να επιλέξτε :

1. Γνήσια Λάμπα Κατασκευαστή (Original Lamp
Module-Original Lamp Kit)
Πρόκειται για την original projector lamp , που προτείνεται
από τον κατασκευαστή για τoν συγκεκριμένο
βιντεοπροβολέα με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως
φωτεινότητα, διάρκεια λειτουργίας, ισχύς, κέλυφος στέγασης
(lamp housing-cage) κλπ. Η αντικατάσταση της λάμπας είναι
πολύ εύκολη και μπορεί να γίνει από τον χρήστη.
Συνήθως η κατηγορία αυτή είναι η πλέον ακριβή.

2. Diamond Lamps-Original Inside
Πρόκειται για την γνήσια λάμπα που προτείνεται από τον
κατασκευαστή ( PHLIPS, OSRAM κλπ) για τoν συγκεκριμένο
βιντεοπροβολέα με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως
φωτεινότητα, διάρκεια λειτουργίας, ισχύς με την διαφορά ότι
το κέλυφος στέγασης ( lamp housing-cage) δεν είναι το ίδιο
αλλά συμβατό με του κατασκευαστή . Το κέλυφος στέγασης
κατασκευάζεται από τρίτη εταιρία (originalinsidelamp.com,
diamondlamps.net) με τις ίδιες προδιαγραφές, όπως στις
γνήσιες. Ομοίως η συσκευασία είναι συμβατή.
Η αντικατάσταση της λάμπας είναι πολύ εύκολη και μπορεί να γίνει από τον
χρήστη.
Η κατηγορία αυτή είναι φθηνότερη και δεν διατίθενται για όλα τα μοντέλα των
projectors.

3. Γνήσια Λάμπα ( Original Bulb Only-Lamp)
H κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μόνο λάμπα χωρίς κέλυφος
στέγασης (cage). Η λάμπα είναι η γνήσια που προτείνεται από
τον κατασκευαστή ( PHLIPS, OSRAM κλπ) για τoν
συγκεκριμένο βιντεοπροβολέα με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως
φωτεινότητα, διάρκεια λειτουργίας, ισχύς κλπ. Η
αντικατάσταση της λάμπας δεν είναι τόσο απλή αφού τώρα θα
χρειασθεί να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο κέλυφος της λάμπας
που θα αντικαταστήσουμε. Η κατηγορία αυτή δεν είναι
διαθέσιμη για όλα τα μοντέλα των projectors. Είναι 10-30%
φθηνότερη από την πρώτη κατηγορία.

4. Genius Lamps (GeniusLamps.com)
Πρόκειται για μια νέα κατηγορία που αφορά σε συμβατές λάμπες με ή χωρίς
κέλυφος στέγασης. Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή αλλά με τιμή πολύ πιο ανταγωνιστική τιμή και εγγύηση 5 μηνών. Η
κατηγορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα μοντέλα των projectors.

5. Ισοδύναμη Λάμπα ( Bulb Only)
H κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μόνο λάμπα χωρίς κέλυφος
στέγασης (cage). Πρόκειται για ισοδύναμη ( Imitation) λάμπα με
άγνωστες προδιαγραφές κατασκευής και άγνωστα
χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα διάρκεια ζωής,
φωτεινότητα κλπ. Η αντικατάσταση της λάμπας δεν είναι τόσο
απλή αφού θα χρειασθεί να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο κέλυφος
της λάμπας που θα αντικαταστήσουμε. Η κατηγορία αυτή δεν
είναι διαθέσιμη για όλα τα μοντέλα των projectors και είναι κατά
20-40% περίπου φθηνότερη από την πρώτη κατηγορία.

6. Generic ( Lamp+Housing-Cage)
Περιλαμβάνει λάμπα-Imitation και κέλυφος-Imitation . Διατίθενται σε πολύ
ανταγωνιστικές τιμές και συνοδεύονται από εγγύηση 4 μηνών.

7. Generic Bulb Only
Πρόκειται για την κατηγορία 5 με τη διαφορά ότι δεν περιλαμβάνεται κέλυφος
στέγασης-cage. Και εδώ ισχύουν τα ίδια με αυτά της κατηγορίας 5.

8. Εγγύηση
H εγγύηση που παρέχεται για όλες τις κατηγορίες είναι 4 μήνες ή την εγγύηση του
κατασκευαστή για την πρώτη κατηγορία.
Οι λάμπες που διαθέτουμε είναι των παρακάτω κατασκευαστών :
3D Perception, 3M, Acer, ADI, Advent, Amro, Anders + Kern, APO, Apollo, Apti, ASK, Avio, Barco,
BenQ, Boxlight, Canon, Casio, Chisholm, Christie, Clarity, Compaq, CTX, Davis, Dell, Delta, Digital
Projection, Dream Vision, Dukane, Eiki, Eizo, Electrohome, Elmo, Epson, Faqtor, Fujitsu, FujitsuSiemens, GE, Geha, Hewlett-Packard HP, Hitachi, IBM, Liyama, Infocus, Ixenion, JVC, Kindermann,
Knoll, Kodak, Lasergraphics, LG, Liesegang, Lightware, Lumens, Luxeon, Maginon, Marantz,
MediaVision, Medion, Medium, Megapower, Mitsubishi, MLX, Multivision, Mustek, Nec, Nobo, Nview,
Olympous, Optoma, Panasonic, Philips, Plus, Polaroid, Premier, Projection Design, Projector Europe,
Prokia, Proxima, Reflecta, Reflex, Runco, Sahara, Sanyo, Sauerwein, Saville, Schneider AG, Scott,
Seleco, Sharp, Sim2, Sony, Studio-Experience, TA, Telex, Toshiba, Videkron, VideoSeven, Viewsonic,
Vision, Vivitar, Xerox, Yamaha, Yokogawa, Zenith.
Πληροφορίες για τιμές στο τηλέφωνο 210-6125030

