
Projector LED
inteligente Screeneo

Screeneo

 
com sintonizador DVB-T

 
HDP1690TV

Veja tudo em grande - filmes, desporto,

jogos e muito mais!

Leve a experiência do grande ecrã para sua casa. O Screeneo pode ser facilmente

colocado junto a qualquer parede lisa e cria uma enorme imagem projectada de

50'' - 100''. A tecnologia LED assegura uma imagem brilhante e praticamente

todas as conectividades são possíveis.

Tamanho de ecrã variável de forma totalmente nova

Desfrute do entretenimento a uma distância ultra curta da parede

Motor ProGleam para imagens brilhantes e nítidas de 600 Hz

NaturaColor fornece cores reais

Experiência de som integrada

Altifalantes e subwoofer incorporados para som profundo de 26 W

Sem cabos: desfrute de música via Bluetooth ou Wi-Fi/DLNA

Ligações inteligentes

Navegue na Web e transmita vídeos, música ou fotografias através do Wi-Fi

Mantenha-se ligado via HDMI a qualquer set-top box e a muito mais
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Destaques

Som incorporado

Não é necessário ligar 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.

Desfrute de entretenimento em 50-100"

Desfrute dos seus filmes, eventos desportivos

ou de jogos de uma forma totalmente nova, de

50" até 100". O Screeneo pode ser facilmente

colocado próximo de qualquer parede lisa.

Para assistir a um filme de animação para

crianças em 50", coloque-o a 10 cm de

distância da parede. Para o seu jogo de futebol

favorito em 100", coloque o Screeneo a 44 cm

de distância da parede.

NaturaColor

As suas fotografias, filmes ou qualquer outro

conteúdo são projectados com cores brilhantes

graças à tecnologia LED. A NaturaColor

melhora ainda mais a gama de cores e a

precisão para que o Screeneo apresente

imagens verdadeiras, tal como o realizador as

concebeu.

Desfrute de música via Bluetooth

Desfrute do 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).

Motor ProGleam

O Screeneo impressiona com imagens

brilhantes e nítidas de 600 Hz. A tecnologia

ultra curta garante que fica deslumbrado

sempre que o ligar.

Transmitir vídeos, música ou fotografias

As opções de conectividade sem fios

permitem-lhe apresentar facilmente no grande

ecrã os seus conteúdos multimédia favoritos,

quer seja via Bluetooth, Wi-Fi ou DLNA. Com

o Wi-Fi ou a porta LAN (Ethernet)

incorporados, pode ligar-se facilmente ao

mundo online ou à sua rede em casa via

DLNA e projectar os seus conteúdos a partir

desses dispositivos. A funcionalidade Miracast

permite-lhe partilhar facilmente conteúdos

através da reprodução imediata do mesmo

conteúdo do seu smartphone ou tablet.

Ligue-se!

A ligação HDMI permite-lhe ligar-se a

qualquer set-top box, leitor Blu-ray, consola de

jogos ou servidor multimédia. Também

pode inserir um cartão SD no leitor ou ligar

uma unidade flash USB. O sintonizador DVB-T

integrado permite-lhe ver canais de acesso

livre.
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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: Transmitir música a partir do

smartphone ou tablet para o Screeneo via

Bluetooth. Ligar a altifalantes Bluetooth

externos.

Som

Altifalante estéreo interno: 2 + subwoofer

RMS: Potência de saída de 26 W

Sistema de som: Dolby Digital 2.1

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): 446 x 389 x 277 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

Cabo de alimentação

Manual de início rápido

Manual do utilizador: na memória interna,

Internet

Telecomando Air Mouse

HPD1690TV

Limite de temperaturas

Operação: 5-35 °C

Armazenamento, embalado: -25-60 °C

Armazenamento, desembalado: 0-45 °C
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