
Προβολέας Screeneo

Smart LED

Screeneo

HDP1550

Δείτε τη μεγάλη εικόνα
Η ψυχαγωγία παίρνει άλλη διάσταση, με εικόνα 50" έως και 100" με το Screeneo που απέχει μόλις μερικά εκατοστά από τον

τοίχο. Μετακινήστε το εύκολα μέσα στο σπίτι ή στήστε το δικό σας θερινό σινεμά στον κήπο, με κορυφαίο ήχο!

Από το μικρό στο μεγάλο, με εξαιρετική ποιότητα εικόνας

Ευέλικτο μέγεθος οθόνης - από 50 - 100"

Τεχνολογία LED για λαμπερά χρώματα και μεγάλη διάρκεια ζωής

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

Ενσωματωμένα ηχεία και υπογούφερ



Προβολέας Screeneo Smart LED HDP1550/EU

Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία οπτικών ινών

Αναλογία Εικόνας: 4:3 και 16:9

Λόγος αντίθεσης: 100.000:1

Τεχνολογία οθόνης: DLP

Προσαρμογή εστίασης: χειροκίνητη

Εσωτερική μνήμη: 4 GB

Διόρθωση πλαισίου: ναι

Η λυχνία LED διαρκεί για περισσότερες από: 30.000

ώρες

Φωτιστικό: RGB LED

MP4 player: ναι

Επίπεδο θορύβου: < 25 dB(A)

Λειτουργικό σύστημα: Android 4.2

Ανάλυση: 1280 x 800 pixel

Απόσταση οθόνης: 10 - 44 εκ.

Μεγέθη οθόνης: 50" - 100"

Λόγος εμβέλειας: 0.321

Διόρθωση χρώματος τοίχου: ναι

Τεχνολογία 3D: μετατρέπει το 2D σε 3D,

υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες 3D

Τρόποι λειτουργίας προβολής: εμπρός, πίσω,

μπροστινό μέρος οροφής, πίσω μέρος οροφής

Σύνδεση

Συνδεσιμότητα: 1 τυπική θύρα USB στο μπροστινό

μέρος, 2 θύρες HDMI στο πίσω μέρος, 1 θύρα HDMI

στο μπροστινό μέρος, 2 τυπικές θύρες USB στο

πίσω μέρος, Έξοδος ήχου (αναλογική, ψηφιακή),

Έξοδος ακουστικών στο μπροστινό μέρος, Τυπική

κάρτα SD, VGA, σύνθετου σήματος

DLNA:

ναι

LAN (Ethernet): ναι

Ήχος

Εσωτερικό στερεοφωνικό ηχείο: 2 + υπογούφερ

RMS: Ισχύς εξόδου 26 W

Σύστημα ήχου: Dolby Digital 2.1

Υποστηριζόμενα φορμά ήχου: mp3, wav

Υποστηριζόμενα πρότυπα βίντεο

1080i/p: ναι

480i/p: ναι

576i/p: ναι

576i/p: ναι

720i/p: ναι

NTSC: ναι

PAL:

ναι

SECAM: ναι

Εσωτερικό media player

Υποστηριζόμενα φορμά ήχου: MP3, WAV

Υποστηριζόμενα φορμά φωτογραφιών: JPEG, BMP,

PNG, GIF, TIFF

Υποστηριζόμενα φορμά βίντεο: AVI, MOV, MP4,

MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Διαστάσεις συσκευασίας

Εντός συσκευασίας (Π x Β x Υ): 490 x 392 x 317 χιλ.

Εκτός συσκευασίας (Π x Β x Υ): 339 x 287 x 148 χιλ.

Παροχή ρεύματος

Τροφοδοτικό: 90-264V, 47-63Hz για την ΕΕ και το

ΗΒ

Σχετική υγρασία

Λειτουργία: 15-85 % RH

Φύλαξη στη συσκευασία: 5-93 % RH

Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 15-85 % RH

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει

2 μπαταρίες AAA: ναι

Τσάντα μεταφοράς: ναι

Καλώδιο HDMI: ναι

Καλώδιο τροφοδοσίας: ναι

Οδηγός γρήγορης έναρξης: ναι

Τηλεχειριστήριο: ναι

Οδηγός χρήσης: στην εσωτερική μνήμη, στο

Διαδίκτυο

HDP 1550: ναι

Eύρος θερμοκρασιών

Λειτουργία: 5-35°C

Φύλαξη στη συσκευασία: -25-60°C

Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 0-45°C

Ευέλικτο μέγεθος οθόνης

Απολαύστε ταινίες, αθλητικά γεγονότα και παιχνίδια

όπως ποτέ στο παρελθόν, από 50" έως και 100".

Χαλαρώστε και απολαύστε την άνεση οποιουδήποτε

δωματίου του σπιτιού σας. Το Screeneo μπορεί

εύκολα να τοποθετηθεί κοντά σε οποιονδήποτε λείο

τοίχο. Πρέπει μόνο να πιάσετε την κομψή δερμάτινη

λαβή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

Για να δείτε μια παιδική ταινία κινούμενων σχεδίων

σε 50", τοποθετήστε το σε απόσταση 10 εκ. από τον

τοίχο, ενώ για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας

ποδοσφαιρικό αγώνα σε 100", τοποθετήστε το

Screeneo σε απόσταση 44 εκ. από τον τοίχο.

Ενσωματωμένα ηχεία

Δεν χρειάζεται να το συνδέσετε σε κανένα

ηχοσύστημα, χάρη στο ενσωματωμένο υπογούφερ

και ηχεία, με ισχύ εξόδου 26W RMS. Η τέλεια

εμπειρία ήχου θα ολοκληρωθεί με το ηχοσύστημα

Dolby Digital 2.1.

Τεχνολογία LED

Το Screeneo χρησιμοποιεί τεχνολογία LED υψηλής

ποιότητας για την προβολή των φωτογραφιών, των

ταινιών και άλλου περιεχομένου με λαμπερά

χρώματα και με διάρκεια 30.000 ωρών. Σε

συνδυασμό με την πρωτοποριακή τεχνολογία Ultra

Short Throw, θα σας εντυπωσιάζει κάθε φορά που

το ανάβετε.
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