
Proyektor rumah

Screeneo S6

 

Resolusi 4K

Hingga 180''

DLP LED

 
SCN650

Tembak gambar besar. Sangat besar.
dengan teknologi 4K smart short throw

Dengan 8,3 juta piksel (4K) yang mengagumkan, Screeneo S6 menghadirkan home theatre dengan presisi dan

detail memukau. Film dan acara TV menjadi nyata berkat kecerahan sempurna serta sorotan mengagumkan

dalam HDR.

Gambar memukau

4K Ultra HD

Proyeksikan gambar hingga 180''

HDR untuk kontras dan warna tingkat lanjut

Gambar sempurna dengan penyesuaian khusus

Putar, hubungkan, ulangi

Pemutar Media bawaan untuk menonton sepuasnya

Terhubung Sepenuhnya untuk kemungkinan yang tak terbatas

Screen mirroring Wi-Fi untuk berbagi konten cerdas

Sangat cerdas

Smart Android OS untuk aplikasi dan lebih banyak lagi!

AirMote untuk kontrol yang nyaman

Suara berkelas

Speaker Stereo yang Unggul

Bluetooth BoomBox



Proyektor rumah SCN650/INT

Kelebihan Utama

4K Ultra HD

Dengan empat kali resolusi Full HD biasa,

Ultra HD 4K menghidupkan layar Anda dengan

lebih dari 8 juta piksel. Nikmati detail

tajam, warna-warni hidup dan nyata saat

menonton pertandingan olahraga, bermain

game, dan streaming konten.

AirMote

Berpindah dengan mudah berkat kontrol

AirMote yang intuitif dengan mengarahkan

atau menggunakan gerakan untuk mengambil

dan memilih apa pun yang ingin Anda tonton.

Bluetooth BoomBox

Putar musik langsung di proyektor. Gunakan

Screeneo sebagai Boombox dengan

menghubungkan smartphone atau perangkat

Bluetooth lain untuk menikmati suara dahsyat.

Pemutar Media Bawaan

Hadirkan hal-hal penting di tangan Anda

dengan Pemutar Media terintegrasi: Telusuri,

tonton semua video, dengarkan musik, atau

bagikan foto-foto liburan terbaru Anda.

Terhubung Sepenuhnya

Screeneo S Collection dilengkapi dengan

semua konektivitas yang Anda butuhkan. Wi-

Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF, Konsol

game, pemutar Blu-ray, smart box, atau set top

box untuk menikmati semua konten Anda.

HDR untuk kontras tingkat lanjut

High Dynamic Range adalah standar video

baru yang mendefinisikan ulang hiburan di

dalam rumah melalui peningkatan kontras dan

warna. Dengan HDR 10, nikmati pengalaman

inderawi yang menggambarkan kekayaan dan

semarak warna-warni asli, sekaligus secara

akurat mencerminkan maksud pembuat konten.

Gambar sempurna

Dapatkan gambar yang sempurna, secara

otomatis begitu digunakan berkat Auto

Keystone dan fokus otomatis. Karena Anda

tidak selalu menempatkan proyektor di depan

dinding, kami menambahkan koreksi 4 sudut

untuk menyempurnakan gambar Anda dan

mendapatkan kecocokan yang sempurna

bahkan jika perangkat Anda berada hingga 45

derajat di sisi kanan atau kiri.

Smart Android OS untuk aplikasi

Manfaatkan hiburan tanpa akhir sepenuhnya

dengan Android OS. Semua aplikasi favorit

Anda sudah terinstal, dari awal. Nikmati

Youtube, Netflix, dan banyak lagi!

Speaker Stereo yang Unggul

Tidak perlu soundbar tambahan atau home-

cinema! Screeneo S Collection menghadirkan

suara cemerlang, jernih, dan dahsyat, dengan

bass yang dalam.
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Spesifikasi

Teknologi

Teknologi layar: DLP

Sumber cahaya: LED

Masa pakai LED: Hingga 30.000 jam

Resolusi: 3840 x 2160 piksel

Ukuran gambar proyeksi: hingga 180" (450cm)

Jarak proyeksi: 48-285 cm / 19-112''

Rasio Aspek: 4:3 dan 16:9

Rasio tembak: 1,2:1

Rasio kontras: 150.000:1

Penyesuaian fokus: Auto

Koreksi Keystone: Elektrik

koreksi 4 sudut

Mode proyeksi: depan, belakang, langit-langit

Memori internal: 16 GB

Pemutar media terpadu

Sistem operasi: Android

Suara

Speaker Stereo: 2x7W

Koneksi speaker Bluetooth

Sambungan

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

mirroring nirkabel

Bluetooth: Bluetooth 4.0, Fitur Boombox,

Hubungkan speaker eksternal

Konektivitas: USB x2, HDMI x2, RJ45, S/PDIF

Sumber daya

Konsumsi daya: Beroperasi: 150W, Siaga <0,5

W

Catu daya: AC100-240V, DC 19,5V / 7,8A

Data logistik

Dimensi (PxLxT): 228x231x140 mm / 9x9,1x5,5

inci

Berat: 2,5 kg / 5,5 lbs

Paket standar termasuk: Proyektor, Remote

control, 2x baterai AAA, Kabel daya, Panduan

cepat, Kartu garansi

* Proyektor untuk koneksi langsung ke dan untuk

penggunaan dengan mesin pemrosesan data otomatis

seperti smartphone, laptop, PC, Pemutar Blue-ray, dsb.
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