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Christie D13WU2-HS zwart zonder lens
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Christie D13WU2-HS zwart zonder lens
De Christie® 13WU2-HS is 12.000 ANSI Lumen en uitgerust met geavanceerde 1DLP®
laserprojectietechnologie om op volle helderheid te werken op een enkel 230v. High-power runs zijn niet
nodig. Sluit het gewoon aan op een standaard stopcontact en start de show!
 
Visuals zijn verbluffend dankzij de verbeterde kleurnauwkeurigheid van Christie's gepatenteerde BoldColor
™ -technologie en WUXGA-resolutie. De duurzame en betrouwbare laserlichtbron en betaalbaarheid van
1DLP-technologie betekent dat de D13WU2-HS een kosteneffectieve optie is voor toepassingen die veel
worden gebruikt. Met de ingebouwde Christie Twist ™ vervormings- en mengmotor en compatibel met
Christie Mystique® geautomatiseerde camera-gebaseerde uitlijnoplossingen, biedt de D13WU2-HS u de
tools die u nodig hebt om snel en eenvoudig onregelmatige schermen in te stellen, uit te lijnen en te
onderhouden en displays met meerdere projectoren.
 

technische specificaties
13.000 ISE lumen
12.500 center lumen
12.000 ANSI lumen
Christie BoldColor-technologie - Verbeterde kleurprestaties en verzadiging ten opzichte van standaard

laserprojectie
Lange levensduur laserlichtbron - Tot 20.000 uur tot 50% helderheid van vrijwel onderhoudsvrije werking
Verdraaien en mixen - Ingebouwde Christie Twist voor snelle en eenvoudige installatie van displays met

meerdere projectoren
Compatibel met Christie Mystique - Geautomatiseerde camera-gebaseerde uitlijnoplossingen die de

uitdagingen, tijd en expertise elimineren die nodig zijn voor het uitlijnen, stapelen, kromtrekken en mixen
van complexe multi-projector arrays en projectie mapping-ervaringen

Volledig omnidirectioneel - Onbeperkte ontwerp- en installatieflexibiliteit
Lenscompatibiliteit - Ontworpen om te werken met alle Christie HS-serie lenzen voor extra

kostenbesparing en veelzijdigheid
Uitgebreide connectiviteit - Volledige connectiviteit voor populaire formaten, waaronder 3GSDI voor extra

redundanties
Christie Virtual Remote 1DL - Geeft u draadloze bediening vanaf elke smartphone of tablet
Geavanceerde elektronica - Firmware-updates duren slechts enkele minuten
TAA-conform

 


