
Ev projektörü

Screeneo S4

 

Full HD Çözünürlük

160 inçe kadar

LED DLP

 
SCN450

Devasa görüntüler yansıtın
akıllı kısa yansıtma teknolojisiyle

İzleyin, oynayın, dinleyin ve internette gezinin! Akıllı ve sezgisel Screeneo S4 tam size göre! Çarpıcı bir Full HD

geniş ekran ve gelişmiş HDR tarafından desteklenen Screeneo S4, muhteşem ve çok parlak görüntüler yansıtabilir.

İnanılmaz görüntüler

160 inçe kadar görüntü yansıtın

HDR teknolojisiyle gelişmiş kontrast ve renk

Özel ayarlamalar ile mükemmel görüntü

Kolay bağlantı imkanı

Kesintisiz izleme için Dahili Medya Oynatıcı

Sınırsız olanaklar için Tamamen Bağlı

Wi-Fi ekran yansıtma ile akıllı paylaşım

Çok akıllı

Uygulamalar ve daha fazlası için akıllı Android İşletim Sistemi!

AirMote sayesinde rahat kontrol

İstediğiniz şekilde ses

Üstün Stereo Hoparlörler

Bluetooth BoomBox

Düşük fan sesi



Ev projektörü SCN450/INT

Özellikler

AirMote

Sezgisel AirMote kontrolü sayesinde ne

izlemek istediğinizi işaret ederek veya el

hareketleri kullanarak seçebilir ve kolayca

gezinebilirsiniz.

Bluetooth BoomBox

Müziğinizi doğrudan projektör üzerinden çalın.

Screeneo'yu Boombox olarak kullanmak için

akıllı telefonunuzu veya herhangi bir Bluetooth

cihazınızı bağlayarak yüksek sesin tadını

çıkarabilirsiniz.

Dahili Medya Oynatıcı

Entegre Medya Oynatıcı ile en temel eylemler

parmaklarınızın ucunda: İnternette gezinin, tüm

videolarınızı izleyin, müzik dinleyin veya en

son tatilinizin fotoğraflarını paylaşın.

Tamamen Bağlı

Screeneo S Serisi ihtiyacınız olan tüm bağlantı

özelliklerine sahiptir. Wi-Fi, Bluetooth, USB,

HDMI, SPDIF, Oyun konsollarını bağlama

imkanı, Blu-ray oynatıcı, akıllı kutular veya set

üstü kutuları ile tüm içeriklerinizin keyfini

çıkarın.

HDR teknolojisiyle gelişmiş kontrast

Yüksek Dinamik Aralık, gelişmiş kontrast ve

renk ile evde eğlence keyfini yeniden

tanımlayan yeni bir video standardıdır. HDR 10

ile orijinal zenginliği ve canlılığı yakalarken

aynı zamanda içerik oluşturucusunun

hedeflediklerini de doğru bir şekilde yansıtan,

duyulara hitap eden bir deneyimin keyfini

çıkarın.

Düşük fan sesi

Hepsi bir arada Screeneo S Serisi

projektörlerimiz, son teknoloji ürünü ultra düşük

sesli fanlar sayesinde ısıyı alüminyum yan

ızgaralardan dağıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Mükemmel görüntü

Otomatik Dikey Eğim ve Otomatik Odak

özellikleriyle ürünü kutudan çıkarır çıkarmaz

otomatik olarak mükemmel bir görüntü elde

edin. Dijital Zoom, projektörü hareket

ettirmeden görüntü boyutunu ayarlamanıza

olanak tanır. Bununla birlikte projektörünüzü

her zaman duvarın önüne koyamayabileceğiniz

için cihazınız 45 dereceye kadar açıyla

sağınızda veya solunuzda duruyorken bile 4

köşe düzeltme

özelliği sayesinde ince ayar yaparak görüntüyü

duvara mükemmel bir şekilde oturtabilirsiniz.

Uygulamalar için akıllı Android İşletim Sistemi

Android İşletim Sistemi ile sınırsız eğlencenin

tadını çıkarın. YouTube, Netflix gibi en

sevdiğiniz uygulamalar ve daha fazlası yüklü

olarak gelir ve ürünü kutudan çıkarır çıkarmaz

kullanmaya başlayabilirsiniz!

Üstün Stereo Hoparlörler

Artık ekstra bir sound bar ünitesine veya ev

sinema sistemine ihtiyacınız yok! Screeneo S

Serisi derin baslı, son derece canlı, net ve

güçlü bir ses üretir.
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Teknik Özellikler

Teknoloji

Ekran teknolojisi: DLP

Işık kaynağı: LED

LED ömrü: 30.000 saate kadar

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Yansıtma görüntüsü boyutu: 160 inçe (400 cm)

kadar

Yansıtma mesafesi: 26 cm - 457 cm / 10 inç

-180 inç

En-boy oranı: 4:3 ve 16:9

Dönüştürme oranı: 1,2:1

manüel: 100.000:1

Odak ayarı: Otomatik

Dikey eğim düzeltme: Otomatik

4 köşe düzeltme

Dahili medya oynatıcı

Projeksiyon modları: ön, arka, tavan

İşletim sistemi: Android

Dahili hafıza: 16 GB

Ses

Stereo Hoparlör: 2x5W

Bluetooth hoparlör bağlantısı

Bağlantı

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Kablosuz

ekran yansıtma

Bluetooth: Bluetooth 4.0, Boombox özelliği,

Harici hoparlör bağlama

Bağlantı: USB x 2 (3.0) (2.0), HDMI x1, RJ45,

S/PDIF

Güç kaynağı

Güç tüketimi: Çalışma: 150 W, Bekleme < 0,5

W

Güç kaynağı: AC 100-240 V, DC 19,5 V / 7,8 A

Lojistik verileri

Boyutlar (GxDxY): 192 x 192 x 110 mm / 7,5 x

7,5 x 4,3 inç

Ağırlık: 1,84 kg / 4,06 lb

Standart paket içeriği: Projektör, Uzaktan

kumanda, 2xAAA pil, Power cable, Hızlı

başlangıç kılavuzu, Garanti kartı

* Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı

gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan

bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.
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