
Screeneo Smart LED
kivetítő

Screeneo

HDP1590

Nézze nagyban!
Élvezze nagyban a képeket - az 50“-es mérettől egészen a 100“-es méretig - a faltól csupán néhány

centiméterre elhelyezett Screeneo segítségével. A házban is egyszerűen hordozható és a kertben is mozizhat

vele! Kiváló a hangminősége, és Wi-Fi-vel is rendelkezik!

A kicsitől a nagy méretig mindenhol kiváló képminőség

Állítható képernyőméret - 50 és 100" között

LED technológia a briliáns színekért és a hosszú élettartamért

Tegye gazdagabbá a hangélményt

Beépített hangszórók és mélysugárzó

Zene streamelése Bluetooth vagy Wi-Fi / DLNA használatával

Tartalmak bárhonnan

Csatlakozás vezetékkel vagy vezeték nélkül - Ön dönt!

Miracast - a tartalom azonnali megosztása
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Fénypontok

Csatlakozás vezetékkel vagy vezeték nélkül

Egyszerűen csatlakozhat az internethez a

beépített Wi-Fi funkció segítségével, illetve

otthoni hálózatához DLNA kapcsolaton

keresztül, és kivetítheti az itt tárolt tartalmakat.

Ha a fizikai adathordozókat részesíti előnyben,

csatlakoztathatja a Screeneo készüléket HDMI

kapcsolaton keresztül, behelyezhet egy SD-

kártyát a kártyaolvasóba, csatlakoztathat egy

USB flash eszközt, illetve csatlakoztathatja az

antennát egy antenna jack csatlakozóhoz.

Állítható képernyőméret

Élvezze a filmeket, a sporteseményeket és a

játékokat eddig soha nem tapasztalt módon,

50" és 100" közötti méretben. Dőljön hátra

kényelmesen, és élvezze a pillanat varázsát

otthona bármelyik helyiségéből. A Screeneo

készüléket bármely sima fal közelébe

helyezheti. Csupán a termék hátulján lévő

stílusos bőr fogantyút kell megfognia hozzá.

Ha a gyerekek animációs filmet szeretnének

nézni 50"-es méretben, a faltól 10 cm-re

helyezze el a Screeneo készüléket, kedvenc

focimeccséhez pedig 44 cm legyen a faltól

mért távolság.

Beépített hangszórók

A 26 W RMS kimeneti teljesítmény beépített

hangszóróknak és mélysugárzónak

köszönhetően nem kell hangrendszerhez

csatlakoztatni. A tökéletes hangélményt a

Dolby Digital 2.1 hangrendszer teszi teljessé.

LED technológia

A kiváló minőségű LED technológiát használó

Screeneo segítségével kivetíthet fényképeket,

filmeket és sok mást – mindezt briliáns

színekben és 30 000 órán keresztül. Az

innovatív rendkívül rövid szórású

technológiával mindig rendkívüli élményt

garantál.

Miracast

Bonyolultnak tűnik, mégis nagyon egyszerű:

okostelefonján vagy táblagépén a képek között

böngészve csatlakozzon vezeték nélküli

kapcsolaton keresztül a Screeneo készülékhez,

amely azonnal megjeleníti a képernyőjét. A

mobileszközön végzett minden tevékenység

vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

megjelenik a Miracast segítségével.

Zene streamelése

Használja a Screeneo készüléket zenei

állomásként! Streameljen zenét kényelmesen

az okostelefonjáról vagy táblagépéről a

Screeneo készülékre Bluetooth vagy DLNA

(Digital Living Network Alliance) kapcsolaton

keresztül.
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Műszaki adatok

Technológia/ optikai

Képformátum: 4:3 és 16:9

Kontrasztarány: 100 000:1

Kijelzőtechnológia: DLP

Fókuszbeállítás: manuális

Belső memória: 4 GB

Trapéztorzítás-korrekció

A LED fényforrások több mint: 30 000 órán át

működnek

Fényforrás: RGB LED

MP4 lejátszó

Zajszint: < 25 dB(A)

Operációs rendszer: Android 4.2

Felbontás: 1280 x 800 pixel

Vetítési távolság: 10 - 44 cm

Képernyőméretek: 50" - 100"

Vetítési arány: 0,321

Falszín korrekciója

3D technológia: 2D formátum átalakítása 3D

formátummá, minden 3D módot támogat

Kivetítési módok: elől, hátul, mennyezetre

elől, mennyezetre hátul

Csatlakozás

Csatlakoztathatóság: 1 elülső normál USB, 2

hátsó HDMI, 1 elülső HDMI, 2 hátsó normál

USB, Audiokimenet (analóg, digitális), Elülső

fejhallgató kimenet, Normál SD-kártya, VGA,

kompozit

Wi-Fi: DLNA, Kétsávos, 2,4 GHz és 5 GHz,

Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth®

: Streameljen zenét az okostelefonjáról vagy

táblagépéről a Screeneo készülékre Bluetooth

kapcsolaton keresztül

Hangzás

Beépített sztereó hangsugárzó: 2 +

mélynyomó

RMS: Kimeneti teljesítmény: 26 watt

Hangrendszer: Dolby Digital 2.1

Támogatott audioformátumok: mp3, wav

Támogatott videoszabványok

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

Beépített médialejátszó

Támogatott audioformátumok: MP3, WAV

Támogatott fényképformátumok: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Támogatott videoformátumok: AVI, MOV,

MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Méret csomagolással együtt

Csomagolással (Szé x Ma x Mé): 490 x 392 x

317 mm

Csomagolás nélkül (Szé x Ma x Mé): 339 x 287

x 148 mm

Tápellátás

Hálózati adapter: 90-264 V, 47-63 Hz, EU és

UK esetén

Relatív páratartalom

Üzemeltetés: 15-85% RH

Tárolás becsomagolva: 5-93% RH

Tároláshoz kicsomagolva: 15-85% RH

Standard csomag tartalma

2 db AAA elem

Hordtáska

DLP Link 3D szemüveg

HDMI kábel

Tápkábel

Gyors üzembe helyezési útmutató

Távvezérlő

Használati útmutató: belső memóriában,

interneten

HDP 1590

Hőmérséklet-tartomány

Üzemeltetés: 5-35 °C

Tárolás becsomagolva: -25-60 °C

Tároláshoz kicsomagolva: 0-45 °C
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