
Screeneo Smart LED

проектор

Screeneo

HDP1590

Вижте голямата картина
Насладете се на голямо забавление – образ от 50" до 100" със Screeneo, поставен само на сантиметри от стената. Лесен за

местене из къщата или за киносалон в градината! Има също чудесен звук и Wi-Fi!

От малък до голям образ с отлично качество на картината

Гъвкави размери на екрана – от 50 до 100"

Технология със светодиоди за брилянтни цветове и дълготрайност

Обогатете своето звуково изживяване

Вградени високоговорители и субуфер

Споделяйте своята музика чрез Bluetooth или Wi-Fi / DLNA

Съдържание от всяка точка

Жично или безжично свързване – от вас зависи!

Miracast – мигновено споделяне на съдържанието
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Акценти

Жично или безжично свързване

С помощта на вградената Wi-Fi връзка лесно можете

да се свързвате към световната или към вашата

домашна мрежа чрез DLNA или Bluetooth и да

прожектирате своето съдържание от тези

устройства. Ако предпочитате физически носители,

можете да свържете Screeneo чрез HDMI, да

сложите SD карта в четеца, да свържете USB флаш

или антена към жака.

Гъвкави размери на екрана

Наслаждавайте се на вашите филми, спортни събития

или игри така, както никога преди, от 50" до 100".

Облегнете се и се наслаждавайте на удобството на

която и да е стая във вашия дом. Screeneo лесно

може да бъде поставен в близост до всяка гладка

стена. Просто използвайте стилната кожена дръжка в

задната част на продукта. За да гледате детска

анимация на 50", поставете го на 10 см от стената;

ако искате да гледате футболен мач на 100",

поставете Screeneo на 44 см от стената.

Вградени високоговорители

Благодарение на вградените субуфер и

високоговорители с изходна мощност от 26W RMS

не е необходимо да се свързвате към звукова

система. Звуковата система Dolby Digital 2.1 поставя

последните щрихи на вашето перфектно звуково

изживяване.

Технология с LED

Screeneo използва висококачествена технология със

светодиоди, за да можете да прожектирате своите

снимки, филми и др. с брилянтни цветове и в

продължение на 30 000 часа. В комбинация с

иновативната късофокусна технология той ви

гарантира необикновено вълнение при всяко

включване.

Miracast

Звучи сложно, но е толкова просто: Докато

разглеждате снимки на вашия смартфон или таблет,

можете да се свържете безжично към Screeneo,

който мигновено отразява вашия екран. Всичко, което

правите на вашето преносимо устройство, се

прожектира безжично с помощта на Miracast.

Споделяйте своята музика

Използвайте Screeneo като музикална станция.

Споделяйте лесно музиката от вашия смартфон или

таблет със Screeneo чрез Bluetooth или чрез DLNA

(Digital Living Network Alliance).
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Спецификации

Технология - оптична

Съотношение на размерите на картината: 4:3 и 16:9

Контраст: 100 000:1

Технология на дисплея: DLP

Регулиране на фокуса: ръчно

Вътрешна памет: 4 GB

Корекция на основни елементи

Светодиодният източник на светлина издържа над:

30 000 часа

Източник на светлина: RGB LED

MP4 плейър

Ниво на шума: < 25 dB(A)

Операционна система: Android 4.2

Разделителна способност: 1280 x 800 пиксел

Разстояние от екрана: 10 - 44 cm

Размери на екрана: 50" – 100"

Коефициент на прехвърляне: 0,321

Корекция на цвета на стената

3D технология: конвертира 2D в 3D, поддържа

всички 3D режими

Режими на прожектиране: отпред, отзад, предно

окачване, задно окачване

Връзка

Възможности за свързване: 1 x преден стандартен

USB, 2x заден HDMI, 1 преден HDMI, 2x задно

стандартно USB, Аудио изход (аналогов, дигитален),

Изход за слушалки, отпред, Стандартна SD карта,

VGA, Composite

Wi-Fi: DLNA, Двудиапазонен 2.4GHz и 5GHz,

Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: Споделяйте музика от своя смартфон или

таблет с Screeneo чрез Bluetooth

Звук

Вграден стерео високоговорител: 2 + субуфер

RMS: Изходна мощност 26 Watt

Звукова система: Dolby Digital 2.1

Поддържани аудио формати: mp3, wav

Поддържани стандарти за видео

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

Вграден мултимедиен плейър

Поддържани аудио формати: MP3, WAV

Поддържани формати за снимки: JPEG, BMP, PNG,

GIF

Поддържани видео формати: AVI, MOV, MP4, MKV,

FLV, TS, M2TS, 3GP

Габарити на опаковката

Опакован (широчина х дълбочина х височина): 490

x 392 x 317 mm

Неопакован (широчина х дълбочина х височина):

339 x 287 x 148 mm

Електрозахранване

Адаптер за електрозахранване: 90-264V, 47-63Hz за

ЕС и Обединеното кралство

Относителна влажност

Работен режим: 15 – 85% относителна влажност

Съхранение опакован: 5 – 93% относителна

влажност

Съхранение неопакован: 15 – 85% относителна

влажност

Стандартният пакет включва

2xAAA батерия

Чанта за пренасяне

3D очила DLP Link

HDMI кабел

Захранващ кабел

Ръководство за бърз старт

Дистанционно управление

Ръководство за потребителя:

във вътрешната памет, в интернет

HDP 1590

Температурен диапазон

Работен режим: 5 – 35 °C

Съхранение опакован: -25 – 60 °C

Съхранение неопакован: 0 – 45 °C
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