Qumi Q38
PROJEKTORY KIESZONKOWE I OSOBISTE

Korzystaj z dużego ekranu w
dowolnym miejscu
FUNKCJE I ZALETY
• Smukła, opływowa obudowa, niewielkie gabaryty i wbudowana bateria
pozwalająca na pracę do 2 godzin sprawiają, że z projektora można
korzystać w dowolnym miejscu
• Ekran o przekątnej 130 cali (3,3 m) i rozdzielczości 1080p
• Wbudowana łączność bezprzewodowa zapewnia dublowanie ekranu
urządzeń przenośnych z systemem iOS lub Android
• Wstępnie zainstalowane aplikacje zapewniają natychmiastowy dostęp
Q38 do treści online
• Możliwość odtwarzania plików multimedialnych i dokumentów na Q38
bez podłączania komputera
• Bezobsługowa praca ze względu na przyjazne środowisku źródło
światła LED o trwałości do 30 000 godzin
• Układ scalony w technologii DLP® TRP firmy Texas Instruments
• Zaawansowany 4rdzeniowy procesor i system operacyjny Android™
• Wiele opcji połączeń zapewniających łatwą współpracę z notebookiem,
smartfonem, tabletem, aparatem, konsolą do gier i innymi
urządzeniami
• Zintegrowana bateria o pojemności 12 000 mAh, która wystarcza na aż
2 godziny pracy, wbudowany moduł WiFi do podłączania urządzeń i
wyświetlania z nich obrazu, technologia Bluetooth do łatwego
parowania urządzeń

Ten mały projektor pozwoli Ci grać w gry i
oglądać filmy czy inne materiały wideo
Model Qumi Q38 to zaawansowany projektor kieszonkowy ze
zintegrowaną baterią, z obsługą WiFi i Bluetooth, który można łatwo i
szybko włączyć, by wszędzie cieszyć się ekranem o przekątnej nawet
130". Dzięki niemu błyskawicznie wyświetlisz na dużym ekranie dowolne
pliki multimedialne ze swojego telefonu, tabletu lub swojej konsoli.
Zintegrowana bateria umożliwia wyświetlanie obrazu zawsze i wszędzie,
nawet w najbardziej niezwykłych miejscach. Wystarczy rozpakować
projektor Qumi Q38, np. podczas przyjęcia w ogrodzie czy weekendowej
wycieczki z dala od cywilizacji, a następnie go włączyć i cieszyć się jego
możliwościami!
Numer Produktu

Optyka

Qumi Q38
DANE TECHNICZNE

Rodzaj matrycy

Technologia DLP® TRP firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ
scalony

Jasność

600 ANSI Lumens

Rozdzielczość własna

1080p (1920 x 1080)

Rozdzielczość maks

WUXGA (1920 x 1200) @60Hz

Proporcje obrazu

16 : 9

Kontrast

10 000 : 1

Korekcja zniekształcenia
trapezowego

Automatyczna pionowa: ±40°

Współczynnik projekcji

1,2 : 1

Wsp. powiększenia

1 ×

Przekątna obrazu

19–130"

Odległość od ekranu

0,5–3,5 m

Przesunięcie

100%

Funkcje i zalety

Funkcje i zalety

Złącza
wejścia/wyjścia

Gniazda wejścia/wyjścia

Wej. VGA (DSub 15 styków) (Nd.), Liczba gniazd HDMI v1.4b , Component
(YPbPr BNC x 3) (Nd.), Wyj. audio (Mini Jack) , Trigger (12V) (Nd.), USB A (×
2), USB miniB (Nd.), USB B (Nd.), SD (microSD card slot), 3GSDI (Nd.)

Łączność bezprzewodowa

Przeglądarka multimediów

Images: JPEG/BMP/GIF/PNG; Audio:
MP3,WMA,AAC,WAV/OGG/AC3/DDP/FLAC/APE; Video:
AVI/RM/RMVB/TS/VOB/MLV/MOV/ISO/WMV/ASF/FLV/DAT/MPG/MPEG;,
Document: Microsoft® Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint w/o animation);
PDF

Informacje Ogólne Wymiary (szer. x wys. x gł.) 188 × 118 × 34 mm
Masa

0,746 kg

Zasilanie

Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz,, zużycie energii: 66W (tryb Normal), <
0,5 W (tryb Standby)

Żywotność i typ lampy

Brak lampy. Źródłem światła jest dioda LED o trwałości nawet 30 000 godzin

Głośniki

2 × 2 W

Poziom hałasu

32 dB (tryb Normal)

Akcesoria w zestawie

Kabel HDMI, Instrukcja obsługi (CD) , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy
, Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Przewód
zasilający

Akcesoria opcjonalne

Pilot nr cz. (XX5040007500)

Gwarancja

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

Kod UPC

Q38BK: 813097023643; Q38WH: 813097023629; Q38RD: 813097023667
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