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Se det store bildet
Få stor underholdning med et bilde fra 50" opptil 100" med Screeneo plassert

bare noen centimeter fra veggen. Det er enkelt å flytte den rundt i huset eller sette

opp utendørs kino i hagen. Har også flott lyd og Wi-Fi.

Fra liten til stor med utmerket bildekvalitet

Fleksibel skjermstørrelse – fra 50–100"

LED-teknologi for strålende farger og lang levetid

En rikere lydopplevelse

Integrerte høyttalere og subwoofer

Stream musikk via Bluetooth eller Wi-Fi/DLNA

Innhold fra hvor som helst

Koble til kablet eller trådløst – det er opp til deg.

Miracast – del innholdet umiddelbart

Mer innhold med integrert free-to-air DVB-T-tuner
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Høydepunkter

Koble til kablet eller trådløst

Med innebygd Wi-Fi kan du enkelt koble deg

til Internett-verdenen eller nettverket hjemme

via DLNA eller Bluetooth og projisere innhold

fra disse enhetene. Hvis du foretrekker fysiske

medier, kan du koble Screeneo via HDMI, sette

et SD-kort inn i kortleseren, koble til en USB-

flash, eller koble antennen til en

antennekontakt.

Fleksibel skjermstørrelse

Opplev filmer, sportsbegivenheter og spill slik

du aldri har gjort det før, fra 50" opptil 100".

Len deg tilbake og nyt, i komforten i ditt eget

hjem. Screeneo kan enkelt plasseres nær alle

glatte vegger, du trenger bare å ta tak i det

stilige skinnhåndtaket på baksiden av

produktet. Hvis du vil vise en tegnefilm for barn

på 50" kan du plassere den 10 cm fra veggen,

og for favorittfotballkampen på 100" kan du

plassere Screeneo 44 cm fra veggen.

Integrerte høyttalere

Du trenger ikke å koble til et lydsystem, takket

være den integrerte subwooferen og

høyttalerne med en utgangseffekt på 26 W

RMS. Den perfekte lydopplevelsen utfylles

med Dolby Digital 2.1-lydsystemet.

LED-teknologi

Screeneo bruker LED-teknologi av høy kvalitet

til å projisere bilder, filmer og mer i strålende

farger, med en varighet på 30 000 timer.

Kombinert med den nyskapende Throw-

teknologien er du garantert stor suksess når du

slår den på.

Miracast

Det høres omstendelig ut, men det er svært

enkelt. Mens du blar gjennom bildene på

smarttelefonen eller nettbrettet, kan du koble

trådløst til Screeneo, som speiler skjermen

umiddelbart. Alt du gjør på den bærbare

enheten blir projisert trådløst via Miracast.

Free-to-air DVB-T-tuner

Se enda mer med innhold fra free-to-air-

kanaler, via den innebygde DVB-T-tuneren.

Stream musikken din

Bruk Screeneo som en musikkstasjon. Du kan

enkelt streame musikk fra smarttelefonen eller

nettbrettet til Screeneo, via Bluetooth eller

DLNA-funksjonalitet (Digital Living Network

Alliance).
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Spesifikasjoner

Teknologi/optisk

Sideforhold: 4:3 og 16:9

Kontrastforhold: 100 000 : 1

Skjermteknologi: DLP

Fokusjustering: manuell

Internt minne: 4 GB

Keystone-korrigering

LED-lyskilde som varer over: 30 000 timer

Lyskilde: RGB-LED

MP4-spiller

Støynivå: < 25 dB (A)

Operativsystem: Android 4.2

Oppløsning: 1280 x 800 piksel

Skjermavstand: 10–44 cm

Skjermstørrelser: 50"–100"

Avstandsforhold: 0,321

Veggfargekorrigering

3D-teknologi: konverterer 2D i 3D-modus,

støtter alle 3D-modi

Projeksjonsmodi: foran, bak, tak foran, tak bak

Tilkobling

Tilkoblingsmuligheter: 1 x standard-USB foran,

2 x HDMI bak, 1 HDMI foran, 2 x standard-USB

bak, Lydutgang (analog, digital),

Hodetelefonutgang foran, Standard SD-kort,

VGA, kompositt

Wi-Fi: DLNA, Dobbelt bånd 2,4 GHz og 5 GHz,

Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: Streame musikk fra smarttelefon

eller nettbrett til Screeneo via Bluetooth

Lyd

Intern stereohøyttaler: 2 + subwoofer

RMS: Utgangseffekt 26 watt

Lydsystem: Dolby Digital 2.1

Lydformater som støttes: mp3, wav

Videostandarder som støttes

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

DVB-T-tuner (Free-to-air)

Digital-TV: DVB-T

EPG

Foreldrekontroll

Intern mediespiller

Lydformater som støttes: MP3, WAV

Bildeformater som støttes: JPEG, BMP, PNG,

GIF

Videoformater som støttes: AVI, MOV, MP4,

MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Mål, emballasje

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

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

Strømforsyning

Strømadapter: 90–264 V, 47–63 Hz for Europa

og Storbritannia

Relativ luftfuktighet

Drift: 15–85 % RH

Innpakket for oppbevaring: 5–93 % RH

Utpakket for oppbevaring: 15–85 % RH

Standardpakken inneholder

2 x AAA batterier

Bæreveske

DLP Link 3D-briller

HDMI-kabel

HDP 1590TV

Strømkabel

Hurtigstartveiledning

Fjernkontroll

Brukerveiledning: på internt minne, Internett

Temperaturområde

Drift: 5–35 °C

Innpakket for oppbevaring: -25–60 °C

Utpakket for oppbevaring: 0–45 °C
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