
ECRÃ PRINCIPAL
O ecrã principal contém todas as funções 
do Calculadora de Projecção BenQ.

À esquerda, a Área de controlo apresenta 
todos os parâmetros, definições e informações.

Área de controlo

À direita, a Área de elevação apresenta os
resultados em 2 vistas de ilustração claras.

Área de elevação

Título

1. Note que os resultados gerados por esta ferramenta são apenas de referência.

2. A iluminação no ecrã é calculada com base em lentes padrão e pode variar consoante as condições de utilização e ambientais.

3. A distância de projecção de um projector do tipo espelho é calculada a partir do ecrã até à parte posterior do projector.

4. Utilize o Chrome (45 ou superior) para o melhor desempenho. Também suporta outros browsers conhecidos: IE (10 ou superior), Firefox (42 ou superior).



ÁREA DE CONTROLO
A Área de controlo agrupa todas as definições 
necessárias para o cálculo da projecção.

Todas as definições são prioritizadas por ordem

São fornecidos valores predefinidos

Não é obrigatório ajustar todas as definições de 
cima a baixo

Também é fornecida uma área de 
Definições avançadas para operações 
detalhadas.

Controlos gerais

Bloco dimensões da 
divisão

Bloco projector

Bloco tamanho do 
ecrã

Projector a ecrã

Definições avançadas

Definições avançadas



VISTA LATERAL
A vista lateral, na parte superior direita, 
fornece uma perspectiva 2-D a partir 
de uma lado da divisão.

Ajuste dos valores

Valores como distância de projecção, intervalo de zoom 
e altura do projector são apresentadas mais claramente 
nesta vista.

É possível realizar o ajuste directo na ilustração.



VISTA FRONTAL
A vista frontal, na parte inferior direita, 
fornece uma perspectiva 2-D a partir 
da parte posterior do projector.

É possível realizar ajustes directos, assim 
como, ajustar a deslocação da lente na 
ilustração, se disponível.

Ajustes de deslocação da lente

O resultado da área de projecção e margens ajustáveis 
é apresentado mais claramente nesta vista.

Área de deslocação da lente


