
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Crestron DM-RMC-SCALER-C DigitalMedia
8G+ Receiver & Room Controller w/Scaler, pent brukt, u/PSU

 1.950,- eks mva ID: 41464 Stk. 4  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/kontormobler-og-utstyr/annet-kontorutstyr/av-utstyr-whiteboard/crestron-dm-rmc-scaler-c-digitalmedia-8g-receiver-ae-room-controller-w-scaler-pent-brukt-u-psu-41464.html


DM 8G+ Receiver

One-Box Solution

Compact Design

HDMI Interface

HDBase-T Certified

USB Port

Video Wall Support

Low Profile Installation

---

Prisen er pr stk, eks mva.

Crestron DM-RMC-SCALER-C DigitalMedia 8G+® Receiver & Room Controller w/Scaler, pent brukt.

Uten strømforsyning eller kabler, kun enhet.

---

The Crestron DM-RMC-SCALER-C room controller takes a single display and provides a one-box

interface solution. The DM-RMC-SCALER-C unit provides one HDMI output as well as Ethernet, USB

HID, RS232, and IR ports while functioning as a video scaler, control interface and DM 8G+ receiver.

The Crestron DM-RMC-SCALER-C supports supports dual-projector 3D setups when used in pairs in 3D

mode. The Crestron DM-RMC-SCALER-C supports video walls, allowing for adjustments of bezel size

and capable of producing displays up to four screens by four.

CRESTRON DM-RMC-SCALER-C FEATURES:

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk eks mva, som kommer i tillegg med 25%, om ikke annet er oppgitt i
annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Husk at vi kan tilby LEASING / FINANSIERING på våre produkter! Ta kontakt for mer informasjon!
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
---
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 213926799
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