
Smart LED projektor
Screeneo

Screeneo

HDP1550

Vychutnajte si dokonalý obraz vo veľkom štýle

Užite si zábavu vo veľkom – obraz s uhlopriečkou od 50“ až do 100“ so zariadením Screeneo umiestneným len

niekoľko centimetrov od steny. Ľahko sa presúva v celej domácnosti a umožní vám vytvoriť si letné kino priamo

vo vašej záhrade! Navyše ponúka aj skvelý zvuk!

Od malých až po veľké rozmery so špičkovou kvalitou obrazu

Flexibilná veľkosť obrazu – od 50 do 100 palcov

Technológia diód LED pre brilantné farby a dlhú životnosť

Obohaťte svoj zvukový zážitok

Integrované reproduktory a subwoofer



Smart LED projektor Screeneo HDP1550/EU

Technické údaje Hlavné prvky

Technológia/ optická

Pomer strán: 4 : 3 a 16 : 9

Kontrastný pomer: 100 000:1

Technológia displeja: DLP

Nastavenie zaostrenia: manuálne

Interná pamäť: 4 GB

Základná korekcia: áno

Zdroj svetla LED vydrží viac ako: 30 000

hodín

Zdroj svetla: RGB LED

MP4 prehrávač: áno

Úroveň hluku: < 25 dB(A)

Operačný systém: Android 4.2

Rozlíšenie: 1280 x 800 pixel

Vzdialenosť od obrazu: 10 – 44 cm

Veľkosti obrazu: 50 – 100 palcov (127 –

254 cm)

Projekčný pomer: 0,321

Korekcia farby steny: áno

3D technológia: zmení 2D na 3D, podporuje

všetky 3D režimy

Projekčné režimy: predný, zadný, predný

stropný, zadný stropný

Pripojenie

Pripojiteľnosť: 1 x štandardný konektor USB

vpredu, 2 x HDMI vzadu, 1 x HDMI vpredu, 2 x

štandardný konektor USB vzadu, Zvukový

výstup (analógový, digitálny), Predný výstup

na slúchadlá, Štandardná karta SD, VGA,

kompozitný

DLNA: áno

LAN (Ethernet): áno

Zvuk

Interný stereofónny reproduktor: 2 +

subwoofer

RMS: Výstupný výkon 26 W

Zvukový systém: Dolby Digital 2.1

Podporované formáty zvuku: mp3, wav

Podporované štandardy obrazu

1080i/p: áno

480i/p: áno

576i/p: áno

720i/p: áno

NTSC: áno

PAL: áno

SECAM: áno

Interný prehrávač médií

Podporované formáty zvuku: MP3, WAV

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Podporované formáty obrazu: AVI, MOV, MP4,

MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Rozmery balenia

S obalom (Š x H x V): 490 x 392 x 317 mm

Bez obalu (Š x H x V): 339 x 287 x 148 mm

Zdroj napájania

Sieťový adaptér: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz pre

EÚ a UK

Relatívna vlhkosť

Prevádzka: 15 – 85 % RH

Skladovanie s obalom: 5 – 93 % RH

Skladovanie bez obalu: 15 – 85 % RH

Štandardné balenie obsahuje

2 x batéria AAA: áno

Prenosné puzdro: áno

Kábel HDMI: áno

Napájací kábel: áno

Stručná príručka spustenia: áno

Diaľkové ovládanie: áno

Príručka používateľa: v internej pamäti, na

internete

HDP 1550: áno

Rozsah teploty

Prevádzka: 5 – 35 °C

Skladovanie s obalom: –25 – 60 °C

Skladovanie bez obalu: 0 – 45 °C

Flexibilná veľkosť obrazu

Vychutnajte si filmy, športové prenosy a

hranie hier ako nikdy predtým s obrazom

veľkým od 50 až do 100 palcov (127 –

254 cm). Pohodlne

sa oprite a užite si to v pohodlí ktorejkoľvek

izby vašej domácnosti. Screeneo môžete

umiestniť blízko akejkoľvek hladkej steny. Stačí

iba uchopiť štýlovú koženú rukoväť na zadnej

strane výrobku. Ak chcete sledovať rozprávku

pre deti s 50 palcovou uhlopriečkou obrazu,

umiestnite ho 10 cm od steny. Ak chcete

sledovať svoj obľúbený futbalový zápas so

100 palcovou uhlopriečkou obrazu, umiestnite

Screeneo 44 cm od steny.

Integrované reproduktory

Vďaka integrovanému subwooferu a

reproduktorom s výstupným výkonom 26 W

RMS už nemusíte pripájať žiaden zvukový

systém. Zvukový systém Dolby Digital 2.1

privedie váš poslucháčsky zážitok k

dokonalosti.

Technológia diód LED

Screeneo používa na projekciu vašich

fotografií, filmov a ďalšieho obsahu veľmi

kvalitnú technológiu diód LED s brilantnými

farbami a s životnosťou až 30 000 hodín.

V kombinácií s inovatívnou technológiou ultra

krátkeho projekčného pomeru vás nadchne pri

každom zapnutí.
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