
kod produktu: 1PI202

Vivitek DW282-ST

     

   

2 848,42 zł 
2 315,79 zł netto 

Vivitek DW282-ST to multimedialny projektor krótkoogniskowy. Specjalny układ optyczny pozwala na wyświetlenie panoramicznego
obrazu o przekątnej 80" z odległości nieco ponad 80 cm. Takie rozwiązanie idealnie nadaje się do współpracy z tablicą interaktywną.
Dodatkową zaletą projektorów krótkoogniskowych jest redukcja cienia rzucanego na ekran oraz ograniczenie sytuacji w których
wzrok prowadzącego narażony jest na światło projektora.

Vivitek DW282-ST wyświetla obraz w rozdzielczości WXGA (1280 x 800) z jasnością  3.200 ANSI lumenów z wykorzystaniem technologii
DLP. Zestawienie tych parametrów oraz uzupełnienie ich o kontrast wynoszący 15.000:1 zapewnia wysokiej klasy projekcję z wyraźnym
obrazem i wiernym odwzorowaniem barw.

Duża ilość złącz w tym dwa złącza HDMI, dwa złącza VGA oraz wejście audio pozwala na swobodę korzystania z projektora bez względu
na posiadane urządzenie wysyłające sygnał wideo i audio. 

Wyeliminowanie filtrów powietrza oraz zastosowaniu szczelnego układu optycznego pozwala to na znaczące zmniejszenie całkowitego
kosztu posiadania i obniżenia kosztów serwisowania projektora. Warto zwrócić uwagę również na żywotność lampy, która wynosi do 10000
godzin w trybie pracy DynamicECO. 

Model ten objęty jest 2-letnią gwarancją producenta, gwarancja na lampę wynosi 12 miesięcy (max. 1.000h).
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Dane techniczne

Producent Vivitek

Technologia DLP 

Jasność źródła światła 3200 ANSI lm 

Rozdzielczość 1.280 x 800 (WXGA) 

Żywotność źródła światła 5000 (Normal) / 7000 (Eco) / 10000 (Dynamic Eco) 

Typ projektora Krótkoogniskowy 

Kontrast 15000:1 

Współczynnik odległości 0.48:1 

Moc/źródło światła 203 W 

Zużycie energii 280 W 

Obiektyw F=2.7, f =7.2mm 

Zoom/Focus brak / ręczny 

Przekątna 70" - 120" 

Szerokość obrazu 1.51 - 2.58 m 

Odległość od ekranu 0.72 - 1.24 m 

Odległość od ekranu dla obrazu 80" 0.83 m 

Wejścia wideo Composite 
2 x HDMI 
S-Video 
2 x VGA (D-Sub15) 

Wyjścia video VGA (D-Sub15) 

Wejścia audio Mini jack 3.5 mm 

Wyjścia audio Mini jack 3.5 mm 

Porty komunikacyjne RS232 
USB serwisowe 

Wbudowany głośnik 2 W 

Wyposażenie standardowe Baterie do pilota 
Kabel VGA 
Kabel zasilający 
Pilot 
Płyta CD z instrukcją obsługi 
Skrócona instrukcja obsługi 

Funkcje projektora 3D Ready 
Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału 
BrilliantColor 
Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania 
Kensington Lock 
Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) - korekcja efektu trapezowego 
Projekcja tylna 
Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA 
Stop klatka (funkcja freeze) 
Timer prezentacji 
Tryb tablicy kolorowej 
Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN 

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 107 x 332 x 243 mm 



Waga 2.6 kg 

Gwarancja 2 lata na projektor / 1 rok na lampę lub 1000 godzin (co nastąpi wcześniej) 
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