
Screeneo Smart
LED-projector

Screeneo

 

met DVB-T-tuner

 
HDP1590TV

Pak het groots aan
Plaats de Screeneo op slechts enkele centimeters afstand van de muur en geniet

van groots entertainment met een beeld van 50 tot 100 inch. Plaats hem

eenvoudig overal in huis of creëer uw eigen bioscoop in uw tuin! Geniet ook van

geweldig geluid en Wi-Fi!

Van klein naar groot met uitstekende beeldkwaliteit

Flexibel schermformaat - van 50 - 100 inch

LED-technologie voor schitterende kleuren en een lange levensduur

Verrijk uw luisterervaring

Geïntegreerde luidsprekers en subwoofer

Stream uw muziek via Bluetooth of Wi-Fi/DLNA

Overal toegang tot inhoud

Maak draadloos of via een kabel verbinding - het is aan u!

Miracast - deel uw inhoud direct

Meer inhoud met geïntegreerde DVB-T-tuner voor ongecodeerde inhoud
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Kenmerken

Maak draadloos of via een kabel verbinding

Dankzij de ingebouwde Wi-Fi kunt u via DLNA

of Bluetooth gemakkelijk verbinding maken

met het web of uw netwerk thuis, en inhoud

van apparaten projecteren. Als u de voorkeur

geeft aan fysieke media kunt de Screeneo

aansluiten via HDMI, een SD-kaart in de

kaartlezer plaatsen, een USB-flashstation

plaatsen of de antenne aansluiten op een

antenneaansluiting.

Flexibel schermformaat

Beleef uw films, sportevenementen en games

als nooit tevoren op een scherm van 50 tot 100

inch. Zak lekker achterover en geniet

comfortabel in welke ruimte in huis u maar wilt.

Screeneo kan gemakkelijk dicht bij gladde

muren worden geplaatst. U kunt het apparaat

eenvoudig bij het stijlvolle leren handvat aan

de achterzijde pakken. Als u uw kinderen een

tekenfilm wilt laten kijken op een scherm van

50 inch, plaatst u het apparaat 10 cm van de

muur, voor uw favoriete voetbalwedstrijd op

een scherm van 100 inch plaatst u de Screeneo

44 cm van de muur.

Geïntegreerde luidsprekers

U hoeft geen geluidssysteem aan te sluiten

dankzij de geïntegreerde subwoofer en

luidsprekers met een uitgangsvermogen van

26 W RMS. De perfecte geluidservaring is

compleet met een Dolby Digital 2.1-

geluidssysteem.

LED-technologie

Screeneo gebruikt geavanceerde LED-

technologie om uw foto's, films en nog veel

meer in schitterende kleuren te projecteren en

heeft een levensduur van 30.000 uur. Dat in

combinatie met de innovatieve ultra short

throw-technologie garandeert een

overdonderende ervaring, elke keer weer.

Miracast

Het klinkt geavanceerd, maar het is heel

eenvoudig: terwijl u door uw foto's bladert op

uw smartphone of tablet, maakt u draadloos

verbinding met Screeneo, die uw scherm

onmiddellijk weergeeft. Wat u ook op uw

handheld doet, het wordt draadloos

geprojecteerd via Miracast.

DVB-T-tuner voor ongecodeerde inhoud

Kijk nog meer met inhoud van ongecodeerde

kanalen via de ingebouwde DVB-T-tuner.

Stream uw muziek

Gebruik Screeneo als een muziekzender!

Stream handig muziek van uw smartphone of

tablet naar Screeneo via Bluetooth of DLNA

(Digital Living Network Alliance).
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Specificaties

Technologie/optisch

Beeldformaat: 4:3 en 16:9

Contrastverhouding: 100.000:1

Weergavetechnologie: DLP

Scherpteaanpassing: handmatig

Intern geheugen: 4 GB

Keystone-correctie

Duurzame LED-lichtbron voor meer dan:

30.000 uur

Lichtbron: RGB LED

MP4-speler

Geluidsniveau: < 25 dB(A)

Besturingssysteem: Android 4.2

Resolutie: 1280 x 800 pixel

Afstand tot het scherm: 10 - 44 cm

Schermformaten: 50 - 100 inch

Throw-ratio: 0.321

Muurkleurcorrectie

3D-technologie: converteert 2D in 3D,

ondersteunt alle 3D-modi

Projectiemodi: voor, achter, voor plafond,

achter plafond

Aansluiting

Connectiviteit: 1x standaard-USB voor, 2x

HDMI achter, 1x HDMI voor, 2x standaard-USB

achter, Audio-uitgang (analoog, digitaal),

Hoofdtelefoonuitgang voor, Normale SD-kaart,

VGA, composite

Wi-Fi: DLNA, Dualband 2,4 en 5 GHz,

Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: Stream muziek van smartphones of

tablets naar Screeneo via Bluetooth

Geluid

Interne stereoluidspreker: 2 + subwoofer

RMS: Uitgangsvermogen van 26 watt

Geluidssysteem: Dolby Digital 2.1

Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV

Ondersteunde videostandaarden

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

DVB-T-tuner (ongecodeerd)

Digitale TV: DVB-T

EPG

Beveiligingsniveaus voor kinderen

Interne mediaspeler

Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV

Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Ondersteunde video-indelingen: AVI, MOV,

MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Afmetingen van de verpakking

In de doos (B x D x H): 490 x 392 x 317 mm

Uitgepakt (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Stroomvoorziening

Stroomadapter: 90-264 V, 47-63 Hz voor EU

en Verenigd Koninkrijk

Relatieve vochtigheid

Bediening: 15-85% RH

Opslag, verpakt: 5-93% RH

Opslag, uit verpakking: 15-85% RH

Standaardverpakking bevat

2 AAA-batterijen

Draagtas

DLP Link 3D-bril

HDMI-kabel

HDP 1590TV

Netsnoer

Snelstartgids

Afstandsbediening

Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op

internet

Temperatuurbereik

Bediening: 5 - 35 °C

Opslag, verpakt: -25 - 60 °C

Opslag, uit verpakking: 0 - 45 °C
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