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HDP1590TV

Para imagens em grande
Desfrute de entretenimento em grande - uma imagem de 50" a 100" com o Screeneo, colocado a apenas

alguns centímetros de distância da parede. Pode movê-lo facilmente pela casa ou simplesmente criar o seu

cinema ao ar livre no jardim! Também dispõe de um óptimo som e Wi-Fi!

De pequeno a grande com uma excelente qualidade da imagem

Tamanho de ecrã flexível - de 50" a 100"

Tecnologia LED para cores brilhantes e durabilidade longa

Enriqueça a sua experiência sonora

Altifalantes e subwoofer integrados

Transmita a sua música via Bluetooth ou Wi-Fi / DLNA

Conteúdo de qualquer fonte

Ligue com ou sem fios - a escolha é sua!

Miracast - partilhe o seu conteúdo instantaneamente

Mais conteúdo com o sintonizador integrado DVB-T de acesso livre
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Destaques

Ligue com ou sem fios

Com o Wi-Fi incorporado, pode ligar-se

facilmente ao mundo online ou à sua rede

doméstica através de DLNA ou Bluetooth, e

projectar o seu conteúdo a partir destes

dispositivos. Se preferir ficheiros multimédia

físicos, pode ligar o Screeneo via HDMI, inserir

um cartão SD no leitor de cartões, introduzir

uma unidade flash USB ou liga a antena a

uma tomada de antena.

Tamanho de ecrã flexível

Experiencie os seus filmes, eventos

desportivos ou jogos de uma forma totalmente

nova, de 50" a 100". Descontraia e desfrute no

conforto de qualquer divisão da sua casa. O

Screeneo pode ser facilmente colocado junto

de qualquer parede lisa. Precisa apenas de

agarrar a pega elegante em couro na parte

posterior do produto. Para ver um filme de

animação para crianças num área de 50",

coloque-o a 10 cm de distância da parede,

para ver o seu jogo de futebol favorito em 100",

posicione o Screeneo a 44 cm de distância da

parede.

Altifalantes integrados

Não é necessário ligar a nenhum sistema de

som, graças ao subwoofer e altifalantes

integrados, com uma potência de saída de

26 W RMS. A sua experiência de som perfeita

será completada pelo sistema de som Dolby

Digital 2.1.

Tecnologia LED

Screeneo utiliza tecnologia LED de alta

qualidade para projectar as suas fotografias, os

seus filmes e muito mais com cores

brilhantes e uma duração de 30 000 horas.

Em conjunto com a tecnologia inovadora de

ultra-curta distância, este garante um grande

deslumbramento sempre que é ligado.

Miracast

Parece elaborado, mas é muito simples:

enquanto navega nas fotografias do seu

smartphone ou tablet, estabeleça uma ligação

sem fios ao Screeneo, que apresenta

instantaneamente o conteúdo do seu ecrã. O

que fizer no seu dispositivo móvel é projectado

sem fios no Screeneo utilizando o Miracast.

Sintonizador DVB-T de acesso livre

Assista a ainda mais multimédia com

conteúdo de canais de acesso livre, através do

sintonizador DVB-T integrado.

Transmita a sua música

Utilize o Screeneo como uma estação de

música! Transmita música comodamente a

partir do seu smartphone ou tablet para o

Screeneo, através da funcionalidade Bluetooth

ou DLNA (Digital Living Network Alliance).
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Especificações

Tecnologia/óptica

Rácio de visualização: 4:3 e 16:9

Rácio de contraste: 100 000:1

Tecnologia de ecrã: DLP

Ajuste da focagem: manual

Memória interna: 4 GB

Correcção Keystone

Fonte de luz LED dura mais de: 30 000 horas

Fonte de luz: LED RGB

Leitor de MP4

Nível de ruído: < 25 dB(A)

Sistema operativo: Android 4.2

Resolução: 1280 x 800 pixel

Distância do ecrã: 10 - 44 cm

Tamanhos do ecrã: 50" - 100"

Relação de projecção: 0,321

Correcção da cor da parede

Tecnologia 3D: Converte 2D em 3D, suporta

todos os modos 3D

Modos de projecção: frontal, posterior, tecto

frontal, tecto posterior

Ligação

Conectividade: 1 USB padrão frontal, 2 HDMI

posteriores, 1 HDMI frontal, 2 USB padrão

posteriores, Saída de áudio (analógica,

digital), Saída de auscultadores frontal, Cartão

SD padrão, VGA, Composto

Wi-Fi: DLNA, Banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz,

Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: Transmita música a partir de um

smartphone ou tablet para o Screeneo via

Bluetooth

Som

Altifalante estéreo interno: 2 + subwoofer

RMS: Potência de saída de 26 W

Sistema de som: Dolby Digital 2.1

Formatos de áudio suportados: mp3, wav

Normas de vídeo suportadas

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

Sintonizador DVB-T (acesso livre)

Televisão Digital: DVB-T

EPG

Controlo parental

Leitor multimédia interno

Formatos de áudio suportados: MP3, WAV

Formatos de fotografia suportados: JPEG,

BMP, PNG, GIF

Formatos de vídeo suportados: AVI, MOV,

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

Dimensões da embalagem

Embalado (L x P x A): 490 x 392 x 317 mm

Desembalado (L x P x A): 339 x 287 x 148 mm

Fonte de alimentação

Adaptador de corrente: 90-264 V, 47-63 Hz

para UE e Reino Unido

Humidade relativa

Operação: 15-85% de hum. rel.

Armazenamento, embalado: 5-93% de hum.

rel.

Armazenamento, desembalado: 15-85% de

hum. rel.

Embalagem normal inclui

2 pilhas AAA

Saco de transporte

Óculos 3D DLP Link

Cabo HDMI

HDP 1590TV

Cabo de alimentação

Manual de início rápido

Telecomando

Manual do utilizador: na memória interna,

Internet

Limite de temperaturas

Operação: 5-35 °C

Armazenamento, embalado: -25-60 °C

Armazenamento, desembalado: 0-45 °C
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