
Screeneo Smart
LED-projektor

Screeneo

HDP1590

Få det store overblik
Nyd stor underholdning - et billede på 50“ op til 100“ med Screeneo placeret blot et par centimeter fra væggen.

Let at flytte rundt i huset eller sætte op som udendørs biograf i haven! Også med flot lyd og Wi-Fi!

Fra lille til stor med fremragende billedkvalitet

Fleksibel skærmstørrelse - fra 50 - 100"

LED-teknologi giver strålende farver og lang levetid

Gør din lydoplevelse bedre

Indbyggede højttalere og subwoofer

Stream din musik via Bluetooth eller Wi-Fi-/DLNA

Indhold overalt

Tilslut kablet eller trådløst - det er op til dig!

Miracast - del dit indhold øjeblikkeligt



Screeneo Smart LED-projektor HDP1590/10

Vigtigste nyheder

Tilslut kablet eller trådløst

Med indbygget Wi-Fi kan du nemt oprette

forbindelse til verden online eller til dit netværk

derhjemme via DLNA eller Bluetooth og

projicere dit indhold fra disse enheder. Hvis du

foretrækker fysiske medier, kan du tilslutte

Screeneo via HDMI, sætte et SD-kort ind i

kortlæseren, tilslutte en USB-flashenhed eller

tilslutte antennen til et antennestik.

Fleksibel skærmstørrelse

Oplev dine film, sportsbegivenheder eller spil,

som du aldrig har gjort før, fra 50" op til 100".

Læn dig tilbage, og nyd det i komfortable

omgivelser i et rum i dit hjem. Screeneo kan

nemt placeres i nærheden af en glat væg. Du

skal bare tage fat i det elegante læderhåndtag

på bagsiden af produktet. For at få vist en

tegnefilm for børn på en 50" skal den

anbringes 10 cm fra væggen, til din foretrukne

fodboldkamp på 100" skal Screeneo anbringes

44 cm væk fra væggen.

Indbyggede højttalere

Der er ingen grund til at oprette forbindelse til

et lydsystem takket være den integrerede

subwoofer og højttalere med en udgangseffekt

på 26W RMS. Dine perfekt lydoplevelse bliver

fuldført med lydsystemet Dolby Digital 2.1.

LED-teknologi

Screeneo bruger LED-teknologi af høj kvalitet

til at projicere dine fotos, film m.m. i strålende

farver og en varighed på 30.000 timer.

Kombineret med den innovative teknologi til

ultrakorte afstande garanterer den store

benovelse, hver gang den tændes.

Miracast

Det lyder omfattende men det er så enkelt:

Under gennemsyn af fotos på din smartphone

eller tablet skal du oprette forbindelse trådløst

via Screeneo, som øjeblikkeligt spejler din

skærm. Alt, hvad du gør på din håndholdte

enhed, projiceres trådløst med Miracast.

Stream din musik

Brug Screeneo som en musikstation! Du kan

nemt streame musik fra din smartphone eller

tablet til Screeneo via Bluetooth eller DLNA

(Digital Living Network Alliance) funktionalitet.
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Specifikationer

Teknologi/optisk

Billedformat: 4:3 og 16:9

Kontrastforhold: 100.000:1

Skærmteknologi: DLP

Justering af fokus: manuel, manual

Intern hukommelse: 4 GB

Grundkorrektion

LED-lyskilde holder mere end: 30.000 timer

Lyskilde: RGB LED

MP4-afspiller

Støjniveau: < 25 dB(A)

Operativsystem: Android 4.2

Opløsning: 1280 x 800 pixel

Skærmafstand: 10-44 cm

Skærmstørrelser: 50" - 100"

Drejehastighed: 0,321

Rettelse af vægfarven

3D-teknologi: konverterer 2D til 3D,

understøtter alle 3D-tilstande

Projektionstilstande: for, bag, loft for, loft bag

Tilslutning

Tilslutningsmuligheder: 1x standard-USB for,

2x HDMI bag, 1 HDMI for, 2x standard-USB

bag, Lydudgang (analog, digital), Udgang til

hovedtelefoner for, Standard-SD-kort, VGA,

Composite

Wi-Fi: DLNA, Dualband 2,4 GHz og 5 GHz,

Miracast, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: Stream musik fra smartphone eller

tablet til Screeneo via Bluetooth

Lyd

Intern stereohøjttaler: 2 + subwoofer

RMS: Udgangseffekt 26 W

Lydsystem: Dolby Digital 2.1

Understøttede lydformater: mp3, wav

Understøttede video-standarder

1080 i/p

480 i/p

576 i/p

720 i/p

NTSC

PAL

SECAM

Intern medieafspiller

Understøttede lydformater: MP3, WAV

Understøttede fotoformater: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Understøttede videoformater: AVI, MOV, MP4,

MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Emballagens mål

Pakket (B x D x H): 490 x 392 x 317 mm

Udpakket (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Strømforsyning

Strømadapter: 90-264 V, 47-63 Hz til EU og

UK

Relativ fugtighed

Betjening: 15-85 % RF

Opbevaring af pakke: 5-93 % RF

Opbevaring i upakket stand: 15-85 % RF

Standardpakke indeholder

2x AAA-batteri

Bæretaske

DLP Link 3D-briller

HDMI-kabel

Strømkabel

Lynhåndbog

Fjernbetjening

Brugerhåndbog: på intern hukommelse,

internet

HDP 1590

Temperaturområde

Betjening: 5-35 °C

Opbevaring af pakke: -25-60 °C

Opbevaring i upakket stand: 0-45 °C
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