
Kotikäyttöön
tarkoitetut projektorit

Screeneo U4

 
Lyhyt heijastusetäisyys, 80''
näyttö

Full HD -kokemus

Yhdistä kahdet Bluetooth-
kuulokkeet

Erittäin pienikokoinen

 
SCN350

Pieni tila, valtava kuva!
Lähelle seinää sijoitettava lyhyen heijastusetäisyyden Screeneo U4 -projektori tuottaa Full HD -laatuisen,

HDR10-muotoisen ja jopa 120 tuuman kuvan. Dual Bluetooth -toiminnon ansiosta siihen voi yhdistää jopa

kahdet kaiuttimet tai kuulokkeet.

Suurempi kokonaiskuva
Optimoi tilasi

Aito Full HD, HDR 10

Mukautettu kuva

Jykevä ääni
Vaikuttavan jykevä ääni

Dual Bluetooth -toiminto

DSP

Liitä kaikkiin laitteisiisi
Yhdistä, katso ja toista

TI DLP -tekniikka

Kompakti ja tyylikäs muotoilu
Kompakti ja tyylikäs muotoilu



Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit SCN350/INT

Kohokohdat
Optimoi tilasi

Koe aito elokuvaelämys kotona. Lyhyen

heijastusetäisyyden ansiosta tämä Full HD -

projektori tarjoaa suuren 80 tuuman näytön,

kun se asetetaan vain 30 cm:n päähän

seinästä tai heijastuspinnasta. Aseta Screeneo

U4 -projektori pöydälle, TV-tasolle tai vaikka

vaatekaapin päälle ja nauti

suosikkiohjelmistasi, urheilusta ja peleistä

täysin uudella tavalla. Aseta projektori vain

muutamien senttien päähän pinnasta ja aloita

katselu, tai siirrä projektoria kauemmas ja nauti

suuremmasta kuvasta.

Aito Full HD, HDR 10

Katso elokuvia Full HD 1080p -

teräväpiirtotarkkuudella, jonka ansiosta

huomaat yksityiskohdat, jotka voivat jäädä

huomaamatta pienemmällä tarkkuudella

katseltaessa. Todentuntuinen kuva ja

kristallinkirkas teksti jopa yli 80 tuuman

kokoisessa näytössä. Texas Instrument DLP -

tekniikka takaa eloisat kuvat, syvän kontrastin

ja kirkkaan kuvan kaikissa olosuhteissa. Oletko

huolissasi lampusta? Älä turhaan! Tehokas

LED-valonlähde toistaa syviä ja eloisia värejä

ja kestää jopa 30 000 tuntia. Sen virrankulutus

on lisäksi huomattavasti alhaisempi tavalliseen

lampulla toimivaan projektoriin verrattuna.

Mukautettu kuva

108 % Rec. 709 HDTV -standardin täyttävä

värikattavuus takaa uskomattoman tarkan

kuvanlaadun. AMlogic T972 CPU -kuvien

ansiosta HDR10-värit ovat todentuntuisia ja

teksti näyttäytyy teräväpiirtotarkkuudella.

Automaattinen Keystone-toiminto,

automaattitarkennus ja neljä kulmankorjainta

poistavat kuvien vinoutumat ja vääristymät

niin, että kuvasuhde on täydellinen silloinkin,

kun laite ei ole suoraan seinän edessä. TOF-

järjestelmä varmistaa, että kuva on

optimaalinen katselupaikasta riippumatta ja

ilman asetusten säätämistä.

Kompakti ja tyylikäs muotoilu

Yksinkertainen, moderni ja kompakti muotoilu

on suunniteltu sulautumaan kotiisi

saumattomasti. Valmistettu tummasta

mattapintaisesta alumiinista ja ABS-muovista.

Yhdistä, katso ja toista

Käytä kahta HDMI 2.0- ja yhtä USB A -porttia

kaikkien laitteidesi liittämiseen. Pelikonsolit,

Apple TV ja satelliittivastaanottimet on helppo

liittää HDMI-portteihin aivan kuten

televisiossa. Edes Amazon Firen liittäminen ei

vaadi sovitinta USB A -portin ansiosta, sillä

laite on helppo liittää HDMI- ja USB-porttiin.

DSP

Digitaalinen signaalinkäsittely parantaa

äänentaajuutta, jotta voit todella nauttia

suosikki-TV-sisällöstäsi.

Dual Bluetooth -toiminto

Dual Bluetooth -äänitoiminnon ansiosta voit

toistaa ääntä kahdella erillisellä Bluetooth-

laitteella (kaiuttimella tai kuulokkeilla)

samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että voit

käyttää kaksia kuulokkeita samanaikaisesti

sekä säätää niiden äänenvoimakkuuksia

erikseen! Voit siis katsella elokuvia

häiritsemättä muita ja säätää omien

kuulokkeidesi äänenvoimakkuutta, jos katselet

elokuvaa yhdessä jonkun toisen kanssa. Oletko

makuuhuoneessa ja kaipaat parempaa

ääntä? Yhdistä Screeneo U4 -projektori

kahteen kaiuttimeen ja nauti paremmasta

äänestä.



Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit SCN350/INT

Tekniset tiedot
Tekniikka
Näyttötekniikka: DLP

Valonlähde: LED RGGB, 4 kanavaa

LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h

Kirkkaus: jopa 850 luumenia (400 ANSI)*

Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä

Projektorin kuvankoko: Jopa 120 tuumaa (300

cm)

Suositeltu käyttö: 80 tuumaa pimeässä

huoneessa

Projektorin kantoetäisyys: 4 cm – 30,5 cm /

2"–12"

Kuvasuhde: 4:3 ja 16:9

Projisointietäisyys: 0,25:1

Kontrastisuhde: 370:1

Tarkennus: Automaattinen ja manuaalinen

Keystone-korjaus: Autom., Manuaalinen

4 kulmankorjainta: Kyllä (TOF)

Integroitu mediasoitin

Heijastustilat: Eteenpäin, taaksepäin, kattoon

Ääni
Stereokaiutin: 2 x 15 W

Bluetooth-kaiutinliitäntä

Liittäminen
Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth Boombox,

Dual Bluetooth -toiminto

Liitännät: 1 x USB 2.0, Analoginen äänilähtö,

HDMI x 2

Virtalähde
Virrankulutus: Käytössä: 90 W

Virtalähde: DC 20 V – 4,5 A

Logistiset tiedot
Mitat (LxSxK): 123 x 81 x 223 mm / 4,8 x 3,2 x

8,8 tuumaa

Paino: 1,74 kg / 3,8 lb

Peruspakettiin kuuluvat: Projektori,

Kaukosäädin, 2x AAA-paristo, Virtajohto,

Pikaopas, Takuukortti, HDMI-kaapeli

* Värien kirkkaus (värivaloteho) ja valkoinen kirkkaus

(valkoinen valoteho) vaihtelevat projektorin asetusten

mukaan. Värivaloteho on mitattu IDMS 15.4 -standardin

mukaisesti. Valkoinen valoteho on mitattu ISO 21118 -

standardin mukaisesti.

* Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia

Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing

Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

tavaramerkkejä.
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