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z tunerem DVB-T

 
HDP1550TV

Zachwyć się dużym obrazem
Korzystaj z rozrywki w wielkim stylu, podziwiając obraz o wielkości od 50 do 100 cali dzięki projektorowi

Screeneo umieszczonemu zaledwie kilka centymetrów od ściany. Urządzenie można z łatwością przenosić w

różne miejsca w domu lub zabrać ze sobą do ogrodu, aby stworzyć kino na świeżym powietrzu. Produkt

zapewnia również wspaniałą jakość dźwięku.

Powiększanie obrazu w doskonałej jakości

Regulowany rozmiar ekranu — od 50 do 100 cali

Technologia LED zapewnia wspaniałe kolory i długi okres eksploatacji

Wzbogać swoje muzyczne doznania

Zintegrowane głośniki i subwoofer

Wyświetlanie treści z dowolnych źródeł

Zintegrowany tuner DVB-T zapewnia dostęp do niekodowanych kanałów, a tym samym większy wybór



Inteligentny projektor LED Screeneo HDP1550TV/EU

Dane techniczne Zalety

Technologia / właściwości optyczne

Format obrazu: 4:3 i 16:9

Współczynnik kontrastu: 100 000:1

Technologia wyświetlania: DLP

Regulacja ostrości: ręczne

Pamięć wewnętrzna: 4 GB

Korekcja zniekształceń trapezowych

Źródło światła LED wystarcza na ponad:

30 000 godzin

Źródło światła: RGB LED

Odtwarzacz MP4

Poziom hałasu: < 25 dB (A)

System operacyjny: Android 4.2

Rozdzielczość: 1280 x 800 pikseli

Odległość ekranu: 10–44 cm

Rozmiary ekranu: 50–100 cali

Proporcje rzutu: 0,321

Korekcja koloru ściany

Technologia 3D: konwersja formatu 2D do 3D,

obsługa wszystkich trybów 3D

Tryby wyświetlania: przód, tył, przód — sufit,

tył — sufit

Połączenie

Możliwości połączeń: 1 przedni standardowy

port USB, 2 tylne złącza HDMI, 1 przednie

złącze HDMI, 2 tylne standardowe porty USB,

Wyjście audio (analogowe, cyfrowe), Przednie

wyjście słuchawek, Standardowa karta SD,

VGA, kompozytowe

DLNA

LAN (Ethernet)

Dźwięk

Wbudowany głośnik stereofoniczny: 2 +

subwoofer

RMS: Moc wyjściowa 26 W

System dźwięku: Dolby Digital 2.1

Obsługiwane formaty audio: mp3, wav

Obsługiwane standardy wideo

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

Tuner DVB-T (kanały niekodowane)

Telewizja cyfrowa: DVB-T

EPG

Nadzór rodzicielski

Wewnętrzny odtwarzacz

Obsługiwane formaty audio: MP3, WAV

Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG, BMP, PNG,

GIF

Obsługiwane formaty wideo: AVI, MOV, MP4,

MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Wymiary opakowania

W opakowaniu (szer. x głęb. x wys.):

490 x 392 x 317 mm

Bez opakowania (szer. x głęb. x wys.):

339 x 287 x 148 mm

Zasilanie

Zasilacz: 90–264 V, 47–63 Hz w Europie i

Wielkiej Brytanii

Wilgotność względna

Eksploatacja: 15–85% RH

Przechowywanie (w opakowaniu): 5–93% RH

Przechowywanie (poza opakowaniem): 15–

85% RH

Zawartość standardowego opakowania:

2 baterie AAA

Torba do przenoszenia

Przewód HDMI

Przewód zasilający

Skrócona instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania

Instrukcja obsługi: w pamięci wewnętrznej, w

Internecie

HDP 1550TV

Zakres temperatur

Eksploatacja: 5–35°C

Przechowywanie (w opakowaniu): -25–60°C

Przechowywanie (poza opakowaniem): 0–

45°C

Regulowany rozmiar ekranu

Ekran o wielkości od 50 do 100 cali

zagwarantuje Ci nieznane dotąd emocje

podczas oglądania filmów i imprez

sportowych, a także grania w gry. Usiądź

wygodnie i ciesz się chwilą w swoim

ulubionym pokoju. Projektor Screeneo można

z łatwością ustawić w pobliżu dowolnej

gładkiej ściany — wystarczy tylko użyć

stylowego skórzanego uchwytu z tyłu

produktu. W przypadku kreskówek dla dzieci

najlepiej sprawdza się ekran 50-calowy —

aby uzyskać taki rozmiar, ustaw projektor

10 cm od ściany. Z

kolei aby obejrzeć ciekawy mecz piłkarski na

ekranie 100-calowym, ustaw projektor

Screeneo 44 cm od ściany.

Zintegrowane głośniki

Dzięki zintegrowanym głośnikom i

subwooferowi o mocy wyjściowej 26 W RMS

nie trzeba podłączać dodatkowego

nagłośnienia. Doskonałe wrażenia dźwiękowe

dodatkowo wzbogaca system audio Dolby

Digital 2.1.

Technologia LED

Projektor Screeneo działa w oparciu o

wysokiej jakości technologię LED, która

umożliwia wyświetlanie zdjęć, filmów i innych

materiałów w niesamowitych kolorach przez

30 000 godzin. W połączeniu z innowacyjną

technologią krótkiego rzutu gwarantuje to

fantastyczne ważenia.

Tuner DVB-T zapewniający dostęp do

niekodowanych kanałów

Oglądaj więcej — dzięki wbudowanemu

tunerowi DVB-T masz dostęp do

niekodowanych kanałów.
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