TANGO HD STANDARD
TANGO HD STANDARD er utviklet for å gi deg en god leseopplevelse med et knivskarpt bilde og uten kompliserte
funksjoner. Med TANGO HD STANDARD kan du bare slappe av og nyte boken, avisen eller noe helt annet du vil kikke på.

Raps

BEST PÅ KVALITET

TANGO HD

Hos TAGARNO går vi ikke på kompromiss med kvaliteten.
TANGO HD leverer HD-kvalitet på skjermen (720 linjer oppløsning).
Du kommer derfor til å oppleve et knivskarpt bilde med gode
kontraster, selv ved lav forstørrelse.

BEST PÅ KVALITET
& DESIGN

TANGO HD STANDARD har et langt, smalt og taktilt betjeningspanel
med god plass mellom knappene og farvemarkering på de viktigste
funksjonene. Samtidig har TANGO HD meget taktile knapper som gir
deg tilbakemeldingsrespons på hvor du er – f.eks. hvilken
forstørrelse du bruker.
Med TANGO HDs LED-skjerm får du en skjerm med lang levetid og
med høy kontrast.
TANGO HD har markedets kraftigste XY-bord, noe som gjør at det
ikke svikter under skriving eller praktiske gjøremål. Bordet har også
en lås- og bremsemekanisme i en spake utenfor rekkevidde for f.eks
avisen.

”

TANGO HD STANDARD er utviklet med tanke på
ergonomi og lesekomfort. Skjermen kan derfor lett
høydereguleres og vinkles etter behov.

”

TANGO HD STANDARD 19": HMS-nr: 158183
TANGO HD STANDARD 22": HMS-nr: 195101
24" skjerm til TANGO HD STANDARD:
HMS-nr: 194544 (tilbehør)

Tekniske spesifikasjoner
Forstørrelse 19’’/22’’/24”

2 - 40x/2,3 - 46x/2,5 - 50x

Anbefalt flatskjermformat

Widescreen (HD)

Vekt ekskl. skjerm

10,9 kg

Skjermforbindelse

DVI

Vekt inkl. skjerm 19’’/22’’/24”

15,2 kg/ 15,8 kg/ 16,9 kg

Skjermstørrelse

19’’, 22” eller 24”

Autofokus

Ja

Lesefelt

Ja, fast

Naturlige farger

Ja

Dimensjoner

Positiv/negativ

Ja

500x520x540mm
(HxBxD)

Lysjustering skjerm

Ja

Forbruk

20W

XY-bord

Ja

Totalt effektforbruk

60W (varierer ift. skjerm)

Monitor detect

Ja

Standby-forbruk

2,3W

Kameraoppløsning

HD720p, 1280x720@60Hz
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OLAV, 79 ÅR
”

At skulle få se igjen og
beundre gamle bragder hadde
jeg jammen ikke trodd. Det er
ikke få timer jeg har brukt gjennom årene på fluebinding, så at
jeg nå kan nyte synet av mine
kunstverk, betyr svært mye for
meg

”

Olav, 79 år

NÅ BRUKER JEG TID PÅ LIDENSKAPEN MIN IGJEN
"Synet har det vært dårlig med en stund, men kona mi sier at jeg bare hører det jeg vil også», humrer Olav.
"Tror nok hun er ganske fornøyd med at jeg har fått muligheten til å bruke tid på lidenskapen min igjen. Selv om jeg ikke kan
binde nye fluer lenger, så gir det meg mye å studere dem, så jeg er fornøyd med å få TANGO, som den heter, i hus selv om jeg
ikke var så positiv i starten. Lese-TV hadde jeg da ikke hadde bruk for. Jeg har aldri brydd meg så mye med lesing verken før
eller nå, men pipa fikk en annen låt når jeg skjønte at TANGO kunne brukes til mye annet enn lesing", forteller Olav.
"Mitt eldste oldebarn er interessert i fluebinding og jeg kan nå fortelle og vise litt av det jeg kan videre til ham", sier Olav.
"Jeg tror da han kan bli en «dugandes» fluebinder etter hvert, men bedre enn oldefaren sin? Det skal vel godt gjøres", sier Olav
og blunker.

BEST FOR BRUKEREN
•

TANGO HD STANDARD leveres ferdig montert i en eske

•

TANGO HD STANDARD kommer med innføringskurs av Arne Tømta og Hanna
Romfo med hjelp og tips til å bli en god leseTV-bruker

•

DESIGN

TANGO HD STANDARD er best på tilpasning og resirkulering, med fire mulige
betjeningspaneler, tre mulige skjermstørrelser og resirkuleringskit som tilbehør.

Produktene våre kjennetegnes av flott dansk
design - TANGO HD
STANDARD passer helt
naturlig inn i det fleste
hjem.
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