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Obţineţi imaginea de ansamblu
Bucuraţi--vă de divertisment la cote maxime - o imagine de la 50“ până la 100“ cu Screeneo, aşezat la numai

câţiva centimetri de perete. Este uşor de mutat prin casă şi puteţi să vă amenajaţi un adevărat cinematograf în

aer liber în grădină! Dispune, de asemenea, de un sunet excelent!

De la mic la mare cu o calitate excelentă a imaginii

Dimensiune flexibilă a ecranului - de la 50 - 100"

Tehnologie LED pentru culori strălucitoare şi durată lungă de viaţă

Pentru o experienţă audio mai bogată

Difuzoare şi subwoofer încorporate

Conţinut de oriunde

Mai mult conţinut cu tunerul DVB-T pentru canale gratuite



Proiector Smart LED Screeneo HDP1550TV/EU

Specificaţii Repere

Tehnologie / optic

Raport lungime/lăţime: 4:3 şi 16:9

Raport contrast: 100.000:1

Tehnologie de afişare: DLP

Reglarea focalizării: manual

Memorie internă: 4 GB

Corecţie trapezoidală

Sursa de lumină cu LED-uri durează peste:

30,000 de ore

Sursă de lumină: LED RGB

MP4 player

Nivel de zgomot: < 25 dB(A)

Sistem de operare: Android 4.2

Rezoluţie: 1280 x 800 pixel

Distanţa până la ecran: 10 - 44 cm

Dimensiuni ecran: 50" - 100"

Raport proiecţie: 0.321

Corecţie culoare perete

Tehnologie 3D: converteşte 2D în 3D,

compatibil cu toate modurile 3D

Mod de proiectare: faţă, spate, tavan faţă,

tavan spate

Conexiune

Conectivitate: 1x USB standard faţă, 2x HDMI

spate, 1 HDMI faţă, 2x USB standard spate,

Ieşire audio (analogică, digitală), Ieşire căşti

faţă, Card SD standard, VGA, Compozit

DLNA

LAN (Ethernet)

Sunet

Difuzor stereo intern: 2 + subwoofer

RMS: Putere de ieşire 26 Waţi

Sistem audio: Dolby Digital 2.1

Formate audio acceptate: mp3, wav

Standarde video acceptate

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

Tuner DVB-T (free-to-air)

TV digital: DVB-T

EPG

Restricţionare acces minori

Player media intern

Formate audio acceptate: MP3, WAV

Formate foto acceptate: JPEG, BMP, PNG, GIF

Formate video acceptate: AVI, MOV, MP4,

MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Dimensiunile ambalajului

Ambalat (W x D x H): 490 x 392 x 317 mm

Neambalat (W x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Sursă de alimentare

Adaptor de curent electric: 90-264 V, 47-63

Hz pentru UE şi Marea Britanie

Umiditate relativă

Funcţionare: 15-85% RH

Ambalat pentru depozitare: 5-93% RH

Neambalat pentru depozitare: 15-85% RH

Pachetul standard include

2 baterii AAA

Geantă de transportat

Cablu HDMI

Cablu de alimentare

Ghid de iniţiere rapidă

Telecomandă

Ghid pentru utilizare: pe memoria internă,

Internet

HDP 1550TV

Interval de temperatură

Funcţionare: 5-35 °C

Ambalat pentru depozitare: -25-60 °C

Neambalat pentru depozitare: 0-45 °C

Dimensiune flexibilă a ecranului

Experimentaţi-vă filmele, evenimentele

sportive sau jocurile într-un mod cu totul nou,

de la 50" până la 100". Relaxaţi-vă şi savuraţi,

în confortul oricărei camere din casa dvs.

Screneo poate fi cu uşurinţă aşezat lângă

orice perete neted. Nu trebuie decât să

apucaţi mânerul elegant de piele din partea

din spate a produsului. Pentru vizualizarea

unui desen animat pentru copii pe un ecran

de 50", aşezaţi-l la 10 cm de perete, iar pentru

a

urmări meciul dvs. preferat de fotbal pe ecran

de 100", aşezaţi Screeneo la 44 de cm de

perete.

Boxe integrate

Nu este nevoie să vă conectaţi la niciun

sistem de sunet, graţie boxelor şi subwoofer-

ului încorporate, cu o putere de ieşire de 26 W

RMS. Experienţa dvs. de sunet ideală va fi

completă cu un sistem de sunet Dolby Digital

2.1.

Tehnologie cu LED-uri

Screeneo utilizează tehnologia de înaltă

calitate cu LED-uri pentru a vă proiecta

fotografiile, filmele şi multe altele în culori

strălucitoare şi cu o durată de viaţă de 30.000

de ore. Combinat cu tehnologia de proiectare

la distanţe extrem de scurte, garantează un

efect spectaculos de fiecare dată când îl

porniţi.

Tuner DVB-T pentru canale gratuite

Urmăriţi chiar mai mult, dispunând de conţinut

de la canale gratuite prin intermediul tunerului

DVB-T încorporat.
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