
Screeneo – smart
LED-projektor

Screeneo

HDP1590

Skaffa dig ett större perspektiv
Stor underhållning – en 50 tums- till 100 tumsbild med Screeneo som placeras bara några centimeter från

väggen. Lätt att flytta var som helst i huset eller så kan du helt enkelt ordna en utomhusbiograf i trädgården!

Fantastiskt ljud och Wi-Fi är inkluderade funktioner!

Från liten till stor med utomordentlig bildkvalitet

Flexibel skärmstorlek från 50 till 100 tum

LED-teknik med strålande färger och lång livslängd

Berika din ljudupplevelse

Integrerade högtalare och subwoofer

Strömma musik via Bluetooth eller Wi-Fi/DLNA

Var nöjd var du än är

Anslut trådbundet eller trådlöst – det är upp till dig!

Miracast – delar omedelbart innehållet
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Funktioner

Anslut trådbundet eller trådlöst

Med de inbyggda WiFi-funktionerna kan du

lätt ansluta dig till världen online eller till

nätverket hemma via DLNA eller Bluetooth och

projicera innehållet från dessa enheter. Om du

föredrar fysiska medier kan du ansluta

Screeneo via HDMI, sätta i ett SD-kort i

kortläsaren, ansluta ett USB-flashminne eller

ansluta antennen till ett antennuttag.

Flexibel skärmstorlek

Upplev film, idrottsevenemang och spel som

aldrig förr på 50- till 100-tumsbild. Luta dig

tillbaka och njut var du än är i ditt hem.

Screeneo kan lätt placeras vid vilken plan vägg

som helst. Allt du behöver göra är att greppa

det eleganta läderhandtaget på baksidan av

produkten. Om du till exempel vill titta på en

tecknad barnfilm på 50 tum kan du placera

Screeno 10 cm från väggen. Om du vill se på

en fotbollsmatch med ditt favoritlag på 100 tum

kan du placera Screeneo 44 cm från väggen.

Integrerade högtalare

Det finns ingen anledning att ansluta ett annat

ljudsystem tack vare den integrerade

subwoofern och högtalare med en uteffekt på

26 W RMS. Du får en perfekt ljudupplevelse

med Dolby Digital 2.1-ljudsystemet.

Lysdiodsteknik

Screeneo använder LED-teknik av hög kvalitet

för att projicera foton, filmer och mer i strålande

färger under 30 000 timmar. Detta i

kombination med den innovativa tekniken för

projicering på kort avstånd garanterar att du får

en wow-upplevelse varje gång du slår på den.

Miracast

Det låter krångligt men är otroligt enkelt:

Medan du bläddrar bland foton på

smarttelefonen eller surfplattan kan du ansluta

trådlöst till Screeneo och spegla skärmen

omedelbart. Oavsett vad du gör på din mobila

enhet projiceras det trådlöst med Miracast.

Strömma musik

Använd Screeneo som ett musiksystem! Du

kan bekvämt strömma musik från

smarttelefonen eller surfplattan till Screeneo

med funktioner för Bluetooth och DLNA (Digital

Living Network Alliance).
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Specifikationer

Teknik/optisk

Bildförhållande: 4:3 och 16:9

Kontrastförhållande: 100 000:1

Skärmteknik: DLP

Fokusjustering: användarhandbok

Internminne: 4 GB

Lutningskompensation

Lysdiodbelysningen räcker i över: 30 000

timmar

Ljuskälla: RGB-lysdioder

MP4-spelare

Brusnivå: < 25 dB(A)

Operativsystem: Android 4.2

Upplösning: 1280 x 800 bildpunkt

Skärmavstånd: 10–44 cm

Skärmstorlekar: 50–100 tum

Projektionsförhållande: 0,321

Väggfärgsjustering

3D-teknik: omvandlar 2D till 3D, stöder alla

3D-lägen

Projektionslägen: framsida, baksida, främre

innertak, bakre innertak

Anslutning

Anslutningar: 1x standard-USB, framsida, 2x

HDMI, baksida, 1 HDMI, framsida, 2x

standard-USB, baksida, Ljudutgång (analog,

digital), Hörlursuttag på framsidan, SD-kort av

standardtyp, VGA, komposit

Wi-Fi: DLNA, Tvåbands, 2,4 GHz och 5 GHz,

Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: Strömma musik från smarttelefon

eller surfplatta till Screeneo via Bluetooth

Ljud

Intern stereohögtalare: 2 + subwoofer

RMS: Uteffekt 26 Watt

Ljudsystem: Dolby Digital 2.1

Ljudformat som kan användas: mp3, wav

Videostandarder som stöds

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

Secam

Intern mediespelare

Ljudformat som kan användas: MP3, WAV

Fotoformat som kan användas: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Videoformat som stöds: AVI, MOV, MP4, MKV,

FLV, TS, M2TS, 3GP

Förpackningens mått

I förpackning (B x D x H): 490 x 392 x 317 mm

Utan förpackning (B x D x H): 339 x 287 x 148

mm

Strömförsörjning

Nätadapter: 90–264 V, 47–63 Hz för EU och

Storbritannien

Relativ luftfuktighet

Användning: 15–85 % relativ luftfuktighet

Förvaring: 5–93 % relativ luftfuktighet

Förvaring utan förpackning: 15–85 % relativ

luftfuktighet

Standardförpackning innehåller

2 x AAA-batterier

Väska

DLP Link 3D-glasögon

HDMI-kabel

Nätkabel

Snabbstartguide

Fjärrkontroll

Användarhandbok: för internminne, internet

HDP 1590

Temperaturintervall

Användning: 5–35 °C

Förvaring: -25–60 °C

Förvaring utan förpackning: 0–45 °C
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