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HDP1590

Velký obraz po ruce
Užijte si plno zábavy – obraz od 50“ až po 100“ díky zařízení Screeneo umístěného jen pár centimetrů od stěny.

Snadná manipulace po domácnosti nebo vytvoření venkovního kina na zahradě! Poskytuje skvělý zvuk a má

připojení Wi-Fi!

Malý i velký obraz s vynikající kvalitou

Flexibilní velikost obrazovky od 127 do 254 cm (50"–100")

Technologie LED pro zářivé barvy a dlouhou životnost

Obohaťte svůj zvukový zážitek

Integrované reproduktory a subwoofer

Streamujte svou hudbu pomocí funkce Bluetooth nebo sítě Wi-Fi / DLNA

Obsah odkudkoli

Kabelové nebo bezdrátové připojení – je to na vás!

Miracast – sdílejte svůj obsah bez čekání
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Přednosti

Kabelové nebo bezdrátové připojení

Vestavěná funkce Wi-Fi vám umožní snadné

připojení ke světu online nebo k vaší domácí

síti pomocí funkce DLNA či Bluetooth – a

budete moci promítat obsah z těchto zařízení.

Pokud máte raději fyzická média, můžete

zařízení Screeneo připojit přes konektor HDMI,

vložit kartu SD do čtečky paměťových karet,

připojit jednotku USB Flash nebo připojit

anténu ke konektoru antény.

Flexibilní velikost obrazovky

Zažijte filmy, sportovní akce nebo hradí tak

jako nikdy předtím – na obrazovce velikosti 127

až 254 cm (50"–100"). Pohodlně se opřete a

vychutnejte si obraz v jakékoli místnosti svého

domova. Zařízení Screeneo lze snadno umístit

blízko jakékoli hladké stěny. Stačí jen uchopit

stylovou koženou rukojeť na zadní straně

výrobku. Chcete-li sledovat dětský animovaný

film na 127cm (50") obrazovce, umístěte

zařízení 10 cm od stěny. Chcete-li se podívat

na oblíbený fotbalový zápas na obrazovce

254 cm (100"), umístěte zařízení Screeneo

44 cm od stěny.

Integrované reproduktory

Díky integrovanému subwooferu a

reproduktorům není třeba připojovat žádný

zvukový systém – k dispozici je výstupní výkon

26 W RMS. Váš dokonalý zvukový zážitek

doplní zvukový systém Dolby Digital 2.1.

Technologie LED

Zařízení Screeneo pomocí vysoce kvalitní

technologie LED promítá fotografie, filmy a

další obsah v zářivějších barvách a má

životnost 30 000 hodin. Ve spojení s inovativní

technologií přizpůsobení pro mimořádně krátké

vzdálenosti zaručuje užaslou odezvu diváků

pokaždé, když je zapnete.

Miracast

Zní to složitě, ale ve skutečnosti je to velmi

jednoduché: když prohlížíte fotografie

v chytrém telefonu nebo tabletu, bezdrátově se

připojíte k zařízení Screeneo a to ihned zrcadlí

sledovanou obrazovku. Ať na svém mobilním

zařízení děláte cokoli, vše se bezdrátově

promítne pomocí funkce Miracast.

Streamujte svou hudbu

Používejte zařízení Screeneo jako hudební

stanici! Streamujte pohodlně hudbu z chytrého

telefonu nebo tabletu do zařízení Screeneo

pomocí funkce Bluetooth nebo sítě DLNA

(Digital Living Network Alliance).
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Specifikace

Technologie/optická

Poměr stran: 4:3 a 16:9

Kontrastní poměr: 100 000:1

Technologie displeje: DLP

Nastavení zaostření: manuál

Interní paměť: 4 GB

Korekce lichoběžníkového zkreslení: ano

Zdroj osvětlení LED vydrží více než:

30 000 hodin

Zdroj světla: RGB LED

MP4 přehrávač: ano

Hladina hluku: <25 dB(A)

Operační systém: Android 4.2

Rozlišení: 1280 x 800 pixel

Vzdálenost obrazovky: 10 až 44 cm

Velikosti obrazovek: 127 cm až 254 cm (50"–

100")

Pracovní vzdálenost: 0,321

Korekce barvy stěny: ano

3D technologie: převádí 2D na 3D, podporuje

všechny režimy 3D

Režimy promítání: přední, zadní, přední na

strop, zadní na strop

Připojení

Možnosti připojení: 1x přední standardní

konektor USB, 2x zadní konektor HDMI,

1 přední konektor HDMI, 2x zadní standardní

konektor USB, Výstup zvuku (analogový,

digitální), Výstup pro sluchátka, přední,

Standardní karta SD, VGA, kompozitní

Standard Wi-Fi: DLNA, Duální pásmo 2,4 GHz

a 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: Streamujte hudbu z chytrého

telefonu nebo tabletu do zařízení Screeneo

přes Bluetooth

Zvuk

Interní stereofonní reproduktory: 2 +

subwoofer

Zvukový výkon RMS: Výstupní výkon 26 wattů

Zvukový systém: Dolby Digital 2.1

Podporované audio formáty: mp3, wav

Podporované video standardy

1080i/p: ano

480i/p: ano

576i/p: ano

720i/p: ano

NTSC: ano

PAL: ano

SECAM: ano

Interní přehrávač médií

Podporované audio formáty: MP3, WAV

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Podporované video formáty: AVI, MOV, MP4,

MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Rozměry balení

Zabalené (Š x H x V): 490 x 392 x 317 mm

Rozbalené (Š x H x V): 339 x 287 x 148 mm

Napájení

Adaptér napájení: 90–264 V, 47–63 Hz pro EU

a Velkou Británii

Relativní vlhkost

Provoz: 15–85 % RH

Skladování balení: 5–93 % RH

Skladování po rozbalení: 15–85 % RH

Standardní balení zahrnuje

2x baterie AAA: ano

Cestovní pouzdro: ano

3D brýle DLP Link: ano

Kabel HDMI: ano

Napájecí kabel: ano

Stručný návod k rychlému použití: ano

Dálkový ovladač: ano

Uživatelský návod: na interní paměti nebo

internetu

HDP 1590: ano

Rozsah teplot

Provoz: 5–35 °C

Skladování balení: -25–60 °C

Skladování po rozbalení: 0–45 °C
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