
®Pierwszy na œwiecie projektor LED DLP  Full HD
H9080FD dla koneserów kina domowego

1 układ DMD 0,95"
1920 x1080

Technologia projekcji
Rozdzielczość
Jasność
Kontrast
Powiększenie i ostrość

Pilot

Źródło światła

Współczynnik projekcji obiektywu
Powiększenie
Wielkość rzutowanego obrazu

Żywotność diod LED
Proporcje obrazu
Obsługiwane rozdzielczości obrazu PC

Obsługiwane systemy wideo

Gniazda wejściowe

Gniazda wyjściowe

Złącza transmisji danych

Funkcja odchylania obiektywu
(Lens Shift)

Poziom szumu wentylatorów
Głośnik
Rodzaje projekcji
Wymiary (szer. x wys. x gł.)

Masa

Zasilanie
Pobór mocy
Akcesoria

Języki menu ekranowego

800 ANSI lm
100 000:1
regulowane ręcznie

podświetlany, pełen zestaw funkcji

PhlatLight PT-120

1,85-2,4
1,3:1
22,5"–300"

20 000 godzin
własne: 16:9
VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WSXGA, Macintosh

NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/M/N SECAM,
480i/480p/720p/1080i/1080p

HDMI (1.3) x 2, Component x 1, BNC x 1,
VGA x 1, S-Video x 1, Composite x 1

brak
RS-232C x 1, Screen Trigger x 2, gniazdo przewodu
pilota Mini-Jack x 1
pion: +/- 120%, poziom: +/- 30%

25 dBA
brak
przednia, tylna / na podstawie, podsufitowa

520 mm x 224 mm x 548 mm

16,6 kg

prąd zmienny, 100-240 V

175 W (standardowo), <1 W (stan gotowości)
przewód zasilający, przewód HDMI, instrukcja 
obsługi(CD i wydruk), pilot, baterie do pilota

angielski/francuski/niemiecki/hiszpański/portugalski/
włoski/chiński uproszczony/chiński tradycyjny/ rosyjski/ 
polski/czeski/szwedzki/duński/turecki/węgierski

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych urządzenia bez uprzedzenia.

Ochrona œrodowiska
Misja firmy Vivitek
Opracowując nowe rozwiązania techniczne, Vivitek zawsze ma na względzie
ochronę środowiska i konieczność oszczędzania energii. Projektor H9080FD
zawiera następujące części, spełniające wymogi dyrektywy RoHS:

luty bezołowiowe, zastosowane zarówno w lutowaniu wszystkich obwodów, jak i w użytych
komponentach elektronicznych

szkło bezołowiowe, użyte w obiektywie

instrukcje i elementy opakowania, wykonane z odzyskanej masy papierowej.

Http://www.vivitek.pl
2009 Vivitek Corporation. Wszystkie wartoœci, masy i wymiary podano w przybli¿eniu. Czytelnik przyjmuje do wiadomoœci, i¿ niniejszy dokument
mo¿e zawieraæ b³êdy i braki. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych bez uprzedzenia. Opisany tu produkt mo¿e podlegaæ ograni-
czeniom eksportowym.                  to znak towarowy firmy Vivitek Corporation. Przedstawione przyk³ady wyœwietlanych obrazów s¹ symulacjami projekcji.

MODEL: H9080FD



Bez filtra

Firma Vivitek wprowadziła na rynek detaliczny projektor LED o wysokiej jasności
(800 ANSI lm) i pełnej zgodności ze standardem Full HD. Dzięki wysokowydajnemu,
opartemu na diodach LED układowi optycznemu o rozdzielczości 1080p i obszernej
przestrzeni kolorów, projektor LED H9080FD 1080P oszałamia jakością obrazu,
niemożliwą do uzyskania za pomocą jakiegokolwiek konwencjonalnego projektora
lampowego. Model H9080FD oferuje miłośnikom kina domowego prawdziwą ucztę
dla oczu, a ponadto szereg praktycznych korzyści: nie trzeba w nim okresowo
wymieniać lampy projekcyjnej, ponieważ zastąpiono ją w nim modułem LED,
którego żywotność ocenia się na ponad 20 tys. godzin pracy.

W przypadku projektora LED użytkownik unika więc znacznego, okresowego kosztu
eksploatacyjnego, nieodzownie wiążącego się z korzystaniem z klasycznego projektora lampowego, zaś użyty w modelu H9080FD jako źródło światła
system diod LED nie tylko przejmuje funkcję lampy, ale także zastępuje koło barw i przesłonę zwykłego projektora, wytwarzając zauważalnie wyższej
jakości obraz o rozdzielczości 1080p, poszerzając przestrzeń kolorów i łącząc niezawodność z niskimi kosztami eksploatacji.

Dzięki zaawansowanemu systemowi zarządzania temperaturą podzespołów, projektor jest cichy i wydajny (wyświetlając film, zużywa 175 W energii).
Firma Vivitek z satysfakcją informuje, że zastosowanie systemu złożonego z modułu Luminus PhlatLight, sterownika Osram REPCUR i oprogramowania
sprzętowego Tl DSP pozwoliło uzyskać w tym produkcie przestrzeń barw obejmującą aż 200 bilionów kolorów i współczynnik kontrastu przekraczający 100 000:1.

H9080HD

Ciesz siê pe³ni¹ obrazu

Natychmiastowe w³¹czanie i wy³¹czanie
Filtr powietrza NIE jest już potrzebny

Projektor DLP ma tę wygodną zaletę, że kurz mu nie szkodzi.
W najnowszym projektorze LED marki Vivitek zastosowano
idealnie szczelny układ optyczny, co czyni stosowanie
filtrów powietrza do jego ochrony całkowicie zbędnym.
W pełni metalowa konstrukcja tego podzespołu wykazuje
przy tym znacznie wyższą wytrzymałość, niż jej
odpowiedniki zawierające części plastikowe.

Projektor LED H9080FD daje użytkownikowi możliwość konfiguracji
kilku ze swoich najnowocześniejszych rozwiązań technicznych:
opracowanej przez firmę Texas Instruments dynamicznej przesłony
(Dynamic Iris) i technologii Brilliant Color. System Dynamic Iris
pozwala uzyskać kontrast 100,000:1, tym samym czyniąc 
z modelu H9080FD jeden z „najciemniejszych” projektorów na rynku.

Niesamowity kontrast 100 000 : 1
System
Dynamic Iris

Pierwszy na œwiecie
projektor LED DLP Full HD

Nie musisz już czekać

Możliwość natychmiastowego restartu projektora
oznacza, że – w przeciwieństwie do projektora
lampowego – po wyłączeniu urządzenia nie trzeba
tracić kilku minut na oczekiwanie, aż projektor
ostygnie na tyle, by dał się ponownie uruchomić.

Dynamiczna przesłona
automatycznie reguluje
głębię czerni na ekranie,
przez co ciemne sceny
wyświetlanych filmów
zawierają autentyczną
czerń.

Z systemem
Dynamic Iris

Bez systemu
Dynamic Iris

Szczelny uk³ad optyczny

Tor wiązki projekcyjnej wewnątrz projektora został
całkowicie uszczelniony, co eliminuje obawę o spadek
jakości obrazu na skutek osiadania kurzu na elementach
optyki lub wydostawania się światła z obudowy.
Daje to modelowi H9080FD kolejny punkt przewagi
nad większością innych projektorów, w których część
wytwarzanego światła często wydostaje się szczeliną
wokół obiektywu lub otworami wentylacyjnymi 
i rozświetla obszary wokół aktywnego obrazu. 
W przypadku projektora H9080FD, szczelny układ 
optyczny pozwolił całkowicie wyeliminować to zjawisko.

Zoom 1,3x i charakterystyczny, czerwony pierœcieñ
regulacji powiêkszenia

Doskona³y uk³ad przetwarzania obrazu Gennum

Model H9080FD to o wiele więcej, niż tylko projektor: jest to odpowiedź
na potrzeby konsumentów, nieustannie spragnionych nowych rozwiązań
i lubujących się w luksusowym i ergonomicznym wzornictwie urządzeń
multimedialnych. Zamierzeniem producenta jest uczynienie eleganckiego,
czerwonego pierścienia regulacji powiększenia znakiem firmowym jakości
i wzornictwa marki Vivitek wśród przeznaczonych dla potrzeb kina domowego
produktów tej kategorii. Noszący go, centralnie umieszczony obiektyw
projekcyjny o współczynniku powiększenia 1,3x dba o kryształowo czysty,
wyrazisty obraz, a przy tym odchyla się w pionie (+/- 120%) i w poziomie (+/- 30%).

Użyty w projektorze H9080FD, najnowszy procesor obrazu Gennum 9450
skonfigurowano tak, aby użytkownik miał możliwość ręcznego modyfikowania
częstotliwości odświeżania. Urządzenie pozwala też wybrać opcję
automatycznego sterowania tym parametrem, samoczynnie wybierając
jego wartość w zależności od otrzymywanego sygnału wideo spośród 48 Hz,
50 Hz i 60 Hz. Układ przetwarzania obrazu świetnie radzi sobie też ze skalowaniem
i usuwaniem przeplotu, zarówno z sygnałów wejściowych o rozdzielczości
standardowej, jak i High Definition. Skutecznie pokazuje pełnię swoich
możliwości przy bieżącej obróbce obrazu HD filmów kinowych i zapisanych
za pomocą kamer wideo w tym standardzie.

dodatkowe gniazdo HDMIBogaty zestaw z³¹cz

Funkcjonalny
pilot

Odleg³oœæ od ekranu i wielkoœæ obrazu

Projektor H9080FD wyposażono w pokaźny komplet gniazd
do podłączania urządzeń źródłowych, w tym dwa wejścia
HDMI 1.3, gniazda sterujące (Trigger) do sterowania ekranem
elektrycznym i do komunikacji z innymi urządzeniami oraz
wejście RS-232 do aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Aktualizacje takie mogą być w razie potrzeby przeprowadzane
bezpośrednio przez samego użytkownika, za pomocą
podłączonego do tego złącza komputera PC.

Odległość projekcji – Tele (M)

Wielkość
ekranu (cale)

Szerokość

Wysokość (M.)

W modelu H9080FD w prosty sposób rozmieszczono na pilocie
najważniejsze przyciski sterujące, dające użytkownikowi
bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji. Konstruktorzy
ułatwili też korzystanie z pilota w zaciemnionym pomieszczeniu:
jego klawiatura za dotknięciem podświetla się na czerwono.
Pilot daje możliwość bezpośredniej regulacji głównych parametrów
obrazu, np. ostrości, rozmiarów, współczynnika gamma, oraz wyboru
zdefiniowanych przez użytkownika zestawów ustawień.

Powyższe dane są przybliżone i mogą w pewnym stopniu różnić się od faktycznych wartości.

Przek¹tna (cale) Szerokoœæ: cale/mm Wysokoœæ: cale/mm Min. cale/mm Maks. cale/mm

Odleg³oœæ projekcjiWielkoœæ ekranu
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Diody LED RGB: prze³omowa technologia

Firma Luminus opracowała moduły PhlatLight – alternatywne,
półprzewodnikowe źródła światła do stosowania w projekcji
obrazów. PhlatLight to prawdziwy przełom w technologii LED,
tak pod względem wysokiej wydajności ekstrakcji, jak
i kolimacji światła. Modułu LED PT120 PhlatLight użyto
w projektorze H9080FD z uwagi na jego doskonałą zgodność
z zastosowanym w tym produkcie układem DMD 0,95".
Przeszło 20 tysięcy godzin żywotności to tylko jedna z jego
zalet. Korzystny jest też bardzo niewielki spadek jasności
wytwarzanego światła, który po 2 tys. godzin pracy wynosi
zaledwie 5%. 

Wysokowydajny zasilacz impulsowy: zmniejsza zużycie energii.
W stanie gotowości projektor czerpie prąd o mocy mniejszej niż 1 W.

Zdumiewaj¹ca jakoœæ obrazu
Lepsze nasycenie barw

Czyste i wąskie spektrum światła
emitowanego przez moduły
PhlatLight pozwala uzyskać
przestrzeń kolorów (gamut) o 25%
szerszą, niż w przypadku systemu NTSC,
i aż o 77% szerszą, niż oferowana
przez standard Rec. 709.

Sterownik OSRAM REPCUR

H9080FD Inny projektorPorównanie przestrzeni kolorów NTSC, Rec i LED
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Włączanie i wyłączanie diod w 1 mikrosekundę
Dzięki zastosowaniu sterownika OSRAM REPCUR F9030A, zasilające każdą z diod LED prądy
o natężeniu 30 A mogą być włączane i wyłączane w czasie zaledwie 1 mikrosekundy.
Tak ogromną prędkość przełączania można porównać z 20-krotnością tempa działania
koła barw, stosowanego w klasycznych systemach DLP;
znika też występujący w ich przypadku problem efektu tęczy.

Sterownik charakteryzuje się 8-bitową
rozdzielczością natężenia w każdym kanale,
czego rezultatem jest precyzja odwzorowania
i bogactwo nasycenia barw obrazu. W razie
potrzeby, sterownik całkowicie wyłącza diody LED,
oddając w ciemnych scenach idealną czerń.

• Natychmiastowe wyłączanie • Natychmiastowe włączanie • Niska emisja ciepła • Bez koła barw • Żywe barwy dzięki szerokiej przestrzeni kolorów • Bez lampy • Bez rtęci • Brak filtra: niskie koszty eksploatacji


