
MODEL: D952HD
Technologia DLP   i BrilliantColor™

Bezfiltrowy uk³ad ch³odzenia

Sterowanie przez sieæ

Dwa z³¹cza HDMI

Blokada klawiszy

Jasnoœæ: 3.500 ANSI lumenów, kontrast: 3.000 : 1

Rozdzielczoœæ: Full HD (1.920 x 1.080)

Poziom szumu wentylatora: 30 dB (tryb ECO)

3 lata gwarancji na projektor / 5 lat na chip DLP / rok na lampê (max. 1.000 godzin)*

®



D952HD

Dealer

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 produkt mo¿e podlegaæ ograni-
czeniom eksportowym.                  to znak towarowy firmy Vivtek Corporation. Przedstawione przy³ady wyœwietlanych obrazów s¹ symulacjami projekcji.

*mo¿liwoœæ rozszerzenia do 3 lat (max. 2.000 godzin) dla szkó³ i jednostek edukacyjnych, wymaga rejestracji na http://www.vivitek.pl/rejestracja

Biznes&Edukacja

DLP

1.920 x1.080 (Full HD)

3.000 : 1

3.500

35 dB (tryb Boost) / 30 dB (tryb normalny)

3.000 h (tryb Boost) / 4.000 h (tryb normalny)

350 W (tryb normalny) / 290 W (ECO) / <1 W (Stand-by)

F = 2.5, f = 23.5 - 28.2 mm

Zoom / Focus: 1.2x / rêczny

Wspó³czynnik odleg³oœci: 1.6 - 1.92 : 1

Odleg³oœæ od ekranu (metry): 1 - 10

Odleg³oœæ od ekranu dla obrazu 80'' (metry): 2.83 - 3.40

Szerokoœæ obrazu (metry): 0.52 - 6.25

Przek¹tna: 23.5” - 282''

VGA (D-Sub 15)

2 x HDMI

Component, Composite video

S-Video

Audio: mini jack 3.5 mm, 2 x RCA (L/R)

VGA (D-Sub 15), Audio: 1 x mini jack 3.5 mm

USB (typ B) / RS232 / RJ45

Mono / 5 W

3.4 kg

113 x 333 x 255 mm

280 W

Kabel zasilaj¹cy, kabel D-Sub15, pilot, baterie do pilota, torba,

instrukcja obs³ugi, os³ona obiektywu, karta gwarancyjna

Zapasowa lampa

3 lata/ 1 rok (1.000 h)*

1080p, WUXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Standardy VESA, Mac

Menu ekranowe w j. polskim, korekcja Keystone (w pionie +/-15°),

lampa o wyd³u¿onej ¿ywotnoœci, szybkie w³¹czanie i wy³¹czanie,

BrilliantColor™, ³atwa wymiana lampy, bezfiltrowy uk³ad ch³odzenia,

mo¿liwoœæ pracy 24/7, zabezpieczenie kodem PIN, trigger 12V

Kategoria:

Technologia:

Rozdzielczoœæ:

Kontrast:

Jasnoœæ (ANSI lm):

Poziom szumu:

¯ywotnoœæ lampy:

Zu¿ycie energii:

W³aœciwoœci obiektywu:

Wejœcia:

Wyjœcia:

Porty komunikacyjne:

Wbudowany g³oœnik:

Waga:

Wymiary (wys./szer./g³êb.):

Moc/Model lampy:

Wyposa¿enie standardowe:

Wyposa¿enie opcjonalne:

Gwarancja (projektor/lampa):

Kompatybilnoœæ z komputerem:

Funkcje:

Ochrona œrodowiska
Misja firmy Vivitek

luty bezo³owiowe zastosowane zarówno w lutowaniu wszystkich obwodów,
  jak i w u¿ytych komponentach

szk³o bezo³owiowe u¿yte w obiektywie

instrukcje i elementy opakowania wykonane z odzyskanej masy papierowej

Opracowuj¹c nowe rozwi¹zania techniczne Vivitek zawsze ma na wzglêdzie
ochronê œrodowiska i koniecznoœæ oszczêdzania energii.
Projektor D952HD zawiera nastêpuj¹ce czêœci, spe³niaj¹ce wymogi dyrektywy RoHS:


