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HD27e
Rozrywka na dużym ekranie

Oglądanie przy zapalonym świetle – 3400 lumenów ANSI

Technologia Amazing colour - odwzorowanie standardu koloru Rec.709

Łatwe podłączanie – 2xHDMI, MHL, USB z zasilaniem

Czysty, mocny dźwięk - głośnik 10W

Wygodny i łatwy w konfiguracji, a jednocześnie jasny i wszechstronny, projektor HD27e wykorzystuje technologię Amazing Colour i spełnia normę Rec.709

zapewniając rzeczywiste odwzorowanie kolorów. Ten mały projektor idealnie nadaje się do oglądania programów telewizyjnych, filmów i transmisji

sportowych na żywo na dużym ekranie o dowolnej porze dnia. Dzięki małemu opóźnieniu wejścia, umożliwia podłączenie konsoli do gier. Zintegrowany

głośnik zapewnia doskonały dźwięk, a dwa wejścia HDMI umożliwiają łatwą konfigurację. Można do niego podłączyć laptop, komputer stacjonarny,

odtwarzacz Blu-ray, streamer multimediów lub konsolę do gier. Możesz go nawet zmienić w inteligentny projektor, podłączając klucz sprzętowy HDMI, taki

jak Google Chromecast, Amazon Fire TV lub Apple TV, aby grać w gry, strumieniować wideo i pokazywać obrazy na dużym ekranie w zaciszu własnego

domu. Waży mniej niż 2,5 kg, możesz zabrać go do domu przyjaciela w opcjonalnej torbie na imprezę sportową, wieczór filmowy lub maratonem gier, aby

uzyskać najlepsze wrażenia na dużym ekranie w dowolnym miejscu o płaskiej powierzchni.



Specifications

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania DLP

Rozdzielczość 1080p Full HD (1920x1080)

Jasność 3 400lumenów

Kontrast 25 000:1

Natywne proporcje ekranu 16:9

Współczynnik projekcji -
zgodny

4:3

Korekcja trapezowa -
pionowa

+/-40°

Szybkośc skanowania
poziomego

15.38 ~ 91.15Khz

Szybkość skanowania
pionowego

50 ~ 85(120 for 3D)Hz

Jednolitość 80%

Rozmiar ekranu 0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła Lampy

Moc lampy 240

Żywotność lampy
(godziny)

3500 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)

Optyczny

Współczynnik projekcji 1.47:1 ~ 1.62:1

Odległość wyświetlania 1m - 9.8m

Zoom 1.1

Rodzaj Powiększenia Manualne

Ogniskowa (mm) 15.59 ~ 17.14

Wbudowany offset 116%

Łączność

Złącza
wejściowe/wyjściowe

Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x

Obsługuje HDMI 1.4a 3D

Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A

Kontrola 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger

Ogólne

Poziom hałasu (typowy) 25dB

Poziom hałasu
(maksymalny)

27dB

Kompatybilność z
komputerem

FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilność 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N,

4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p,

576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Kompatybilność 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack:

1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

3D Full 3D

Security Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington,

ochrona hasłem

OSD / języki wyświetlacza 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski,

Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski,

Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski,

rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański,

szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese

Warunki pracy 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Pilot Podświetlany pilot domowy

Liczba głośników 1

Wattów na głośnik 10W

W pudełku Przewód zasilający, pilot, bateria, Podstawowy podręcznik

użytkownika

Input lag 16.40ms

Optional wireless models WHD200

Zasilanie

Zasilanie 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Zużycie energii (tryb
czuwania)

0.5W

Zużycie energii
(minimalne)

205W

Zużycie energii
(maksymalne)

295W

Waga i wymiary

Waga netto 2.87kg

Wymiary (Sz x Gł x Wy)
(mm)

316 x 244 x 108
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