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Christie 4K7-HS zwart zonder lens

merk Christie

code PRCHAH015

fabrikantcode 140-068105-01

  

Christie 4K7-HS
De Christie® 4K7-HS combineert de kostenbesparingen van de 1DLP®-technologie, de lange operationele
levensduur van de laser en de beeldkwaliteit van de 4K UHD-resolutie. Met het resultaat een krachtige
7.000 lumen, 4K UHD, HDR10 compatibele laserprojector.

Wat de 4K7-HS beter laat presteren dan de concurrentie is de verbeterde kleurprestatie dankzij de
gepatenteerde Christie BoldColor Technology. Kleuren lijken natuurlijk en met de toegevoegde
natuurgetrouwheid van 4K UHD-resolutie springen beelden van het scherm.

De 4K7-HS is uitgerust met een geïntegreerde camera voor automatische kromming, scherpstelling en
zoom, samen met de optie van Christie Twist™ voor snelle en eenvoudige multi-projector instellingen. Voor
nog meer flexibiliteit heeft de 4K7-HS twee uit te breiden optiekaartsleuven die geschikt zijn voor kaarten
zoals de gloednieuwe Christie Terra invoerkaart, 12G SDI invoerkaarten en HDBaseT invoerkaarten.
Bovendien kunt u met de HDMI 2.0, Display Port 1.2 Inputs, de projector 4K60Hz content via één enkele
HDMI of Display Port kabel voeden voor eenvoudige installatie en kabelgeleiding.
 
De prijs van Christie projectoren is alleen beschikbaar op aanvraag. Dit aangezien er veel aspecten zijn om
rekening mee te houden bij de aanschaf van een projector. Neem contact op met één van onze specialisten
voor advies en de prijs.

technische specificaties
Laser Phosphor (met Christie BoldColor Technology)
technologie: 1DLP
resolutie: 4K UHD 2716x 1528 WQXGA+ DMD • 3840 x 2160 (8,294,400 pixels) 16:9
helderheid: 
7.000 ANSI lumen
7.600 ISO lumen
contrast: 
2.000.000:1 (met Christie RealBlack)
250:1 ANSI
branduren: tot 20.000
input o.a.:
2x HDMI
1x 3GSDI
1x DVI-D (digital only)
1x DisplayPort
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output:
1x 3GSDI
1x DVI-D (digital only)
gewicht: 36kg
kleur: zwart


