Z1V
PROJEKTORY KIESZONKOWE I OSOBISTE

Niech rozpocznie się impreza
FUNKCJE I ZALETY
• Idealny do przenoszenia dzięki lekkiej konstrukcji i wbudowanej
baterii, wystarcza na dwie godziny samodzielnego odtwarzania filmów
i sześć godzin pracy w trybie głośnikowym.
• Stwórz wyjątkową atmosferę dzięki głośnikom Bluetooth 2 × 5 W.
• Rozrywka w podróży jest możliwa dzięki czytnikowi multimediów USB
działającemu bez konieczności korzystania z komputera.
• Pozwala dzielić z rodziną i przyjaciółmi duży ekran o szerokości do 1,6
metra, przekątnej 75 cali i rozdzielczości 480p oraz jasności 250
lumenów.
• Brak kosztów konserwacji ze względu na przyjazne środowisku źródło
światła w postaci diody LED o trwałości 30 000 godzin.

Kompaktowy wielofunkcyjny projektor z
głośnikami Bluetooth
Qumi Z1V oferuje doskonały obraz z przenośnego projektora
kieszonkowego w połączeniu z mocnymi głośnikami i długotrwałą baterią
w kompaktowym wielofunkcyjnym urządzeniu. Ponieważ projektor Qumi
waży tylko 660 g, łatwo jest zabrać go w każde miejsce, w którym
potrzebna jest rozrywka. Qumi Z1V pozwala użytkownikom cieszyć się
projekcją w rozdzielczości 480p i rozmiarem ekranu do 75", przy
poziomie jasności do 250 lumenów i współczynniku kontrastu 10 000:1.
Ponadto Qumi oparty na diodach LED oferuje 30 000 godzin żywotności
bez potrzeby wymiany jakichkolwiek lamp, co czyni go idealną inwestycją
długoterminową.

Z1V
DANE TECHNICZNE
Numer Produktu

Rodzaj matrycy

Technologia DLP® TRP firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ
scalony

Jasność

250 ANSI Lumens

Rozdzielczość własna

480p (854 x 480)

Rozdzielczość maks

1080p (1920 x 1080) @60Hz

Kontrast

10 000 : 1

Autom. korekcja
Autom. korekcja zniekształcenia trapezowego
zniekształcenia trapezowego

Optyka

Złącza
wejścia/wyjścia

Proporcje obrazu

16 : 9

Korekcja zniekształcenia
trapezowego

W pionie: +30°

Współczynnik projekcji

1,2 : 1

Przekątna obrazu

19" – 75"

Odległość od ekranu

0,5–2 m

Obiektyw

F = 1,7; f = 5,56 mm

Wsp. powiększenia

1×

Przesunięcie

100%

Gniazda wejścia/wyjścia

Liczba gniazd HDMI v1.4b , Wyj. audio (Mini Jack) , USB A, SD (microSD card
slot)

Przeglądarka multimediów

Images: JPG/JPEG/BMP/PNG; Audio: MP3/WMA/M4A/AAC;
Video:AVI/VOB/MOV/MKV/DAT/MPG/MP4

Informacje Ogólne Żywotność i typ lampy
Głośniki

Brak lampy. Źródłem światła jest dioda LED o trwałości nawet 30 000 godzin
2 × 5 W

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 88 × 88 × 137 mm
Masa

0.66 kg

Poziom hałasu

32 dB (tryb Normal)

Zasilanie

Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz, zużycie energii: 36 W (tryb Normal), <
0,5 W (tryb Standby)

Gwarancja

Podstawowa gwarancja na projektory Qumi: 2letnia gwarancja na projektor i
źródło światła

Akcesoria w zestawie

Futerał transportowy , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy , Karta
gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Przewód zasilający

Akcesoria opcjonalne
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