
Optoma UHD38x Projektor DLP 4K do Kina Domowego
Salon Poznań

Cena: 4 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Producenta 2 lata - Lampa 1 rok lub
1000h

Dostępne
kolory: Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Projektor DLP 4K do Kina Domowego Optoma UHD38x

Projektor do gier i rozrywki domowej 4K UHD

Zanurz się w świecie gier Ultra HD, wydarzeń sportowych na żywo i programów telewizyjnych. UHD38 zapewnia
imponujące, jasne obrazy o jakości 4K, błyskawiczne opóźnienie wejścia tak niskie, jak 4,2 ms i wysoką częstotliwość
odświeżania 240 Hz - idealne do uzyskania przewagi w grach.

Wyposażony w najnowszą technologię i funkcje, ten stylowy projektor oferuje kompatybilność z High Dynamic Range (HDR)
i HLG, Full 3D i dwa porty HDMI 2.0. Idealny do cieszenia się realistyczną rozrywką na dużym ekranie w każdym
pomieszczeniu.

Rozrywka na dużym ekranie

Oglądaj obrazy wyświetlane przez projektor o rozmiarach nieporównywalnych do jakiegokolwiek telewizora* . Możesz
stworzyć ogromny obraz o wielkości do 300 cali *. Idealny do osiągnięcia wciągających obrazów kinowych w zaciszu
własnego domu.

Projekcja nawet przy zapalonym świetle

Ten wszechstronny projektor do kina domowego łączy wysoką jasność i żywe kolory, zapewniając realistyczne efekty
wizualne nawet w dobrze oświetlonym otoczeniu - idealny do oglądania programów telewizyjnych, sportu i filmów lub grania
z rodziną lub przyjaciółmi o każdej porze dnia.

Wspaniałe kolory

Oglądaj filmy, programy telewizyjne i graj w gry z oszałamiającymi kolorami w każdym otoczeniu. Projektory Optoma
zapewniają wysokie parametry pozwalające wyświetlać dowolne treści w dowolnym miejscu. Nasze projektory domowe
potrafią odzwierciedlić gamę kolorów Rec.709 – międzynarodowy standard HDTV – aby zagwarantować dokładną
reprodukcję kinowych barw dokładnie tak, jak chciał tego reżyser, lub bardziej nasyconych kolorów dla uzyskania
dynamicznego obrazu, przez co doskonale nadają się do gier i filmów animowanych.
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Rozdzielczość 4K UHD

Dzięki ponad 8 milionom pikseli, rozdzielczość Ultra HD 4K dostarcza 4 razy więcej szczegółów niż Full HD, po to by obraz
był ostrzejszy, bardziej rzeczywisty i bogatszy w kolory. Pozwala to na oglądanie z mniejszej odległości i jednocześnie
czerpanie przyjemności z większej głębi obrazu.

System zarządzania kolorami (CMS)

Wyświetlaj dokładne, rzeczywiste barwy najlepiej dopasowane do miejsca projekcji. Ta unikalna funkcja daje elastyczność
precyzyjnego dostrajania ustawień kolorów zgodnie ze standardem 709 – dla optymalnej precyzji.

Tryby ISF

Ta funkcja umożliwia zapisanie skalibrowanych ustawień trybu dziennego i nocnego w celu uzyskania jak najwyższej
jakości obrazu.

Kompatybilność HDR i HLG

Może odbierać i wyświetlać zarówno HDR10, jak i Hybrid Log Gamma (HLG) HDR. Projektory Optoma pozwalają zobaczyć
znacznie więcej szczegółów i faktur. Obiekty wyglądają bardziej solidnie i realistycznie, a dodatkowe szczegóły dają
większe poczucie głębi. To jest jak patrzenie przez okno.

Dane techniczne:
Typ projektora    

Kino domowe
Technologia    

DLP
Rozdzielczość    

3840 x 2160 UHD
Kontrast    

1 000 000: 1
Jasność    

4000 ANSI lm
Poziom szumu    

26 dB (ECO)
Zużycie energii    

305W (tryb jasny) / 0,5W (Stand-by)
Żywotność źródła światła    

4000 (Jasny), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
Moc/źródło światła    

240W
Ogniskowa    

15.84 mm~17.42mm
Zoom    

1,1 x
Odległość od ekranu    

1.21m - 9.9m
Współczynnik odległości    

1.5:1 ~ 1.66:1
Przekątna    

0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300")
Przesuw obiektywu    

Pionowo +0%
Wbudowany offset    

105%
Wejścia video    

2x HDMI 2.0
Wejścia audio    

Audio In 3.5mm
Wyjścia audio    

Audio Out 3.5mm
Porty komunikacyjne    

1x S/PDIF
1x USB-A power 1.5A
RS232
1x 12V trigger

Wbudowany głośnik    
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10W
Waga    

3,98 kg
Wymiary    

315 x 270 x 118 mm
Bezpieczeństwo    

Pasek bezpieczeństwa
blokada Kensington
ochrona hasłem

Wyposażenie standardowe    
Kabel zasilający AC
pilot zdalnego sterowania
2x baterie AAA
podstawowa instrukcja obsługi

Gwarancja    
2 lata na projektor/ 1 rok lub 1.000h na lampę
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