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Christie D20HD-HS zwart zonder lens HD

merk Christie

code PRCHAH026

fabrikantcode 140-064101-02

  

HS serie
De HS serie van Christie is 's werelds helderste 1DLP Laser Phosphor projector, in de HD en WUXGA
resolutie. DLP staat voor Digital Light Processing, je krijgt een zeer hoge beeldkwaliteit. Het licht wordt
gestuurd met een chip die duizenden kleine spiegeltjes bevat. Dit levert uiterst scherp (en stiller) beeld op
en gaat nog een stapje verder dan LCD. In combinatie met de Ultra Short Throw lens is het creëren van
briljante, hoge resolutie beelden mogelijk terwijl de projector zeer dicht bij het projectie vlak hangt. Geen
hinderlijke schaduweffecten meer, maar juist meer kijkcomfort. Dankzij de laser lichtbron zijn projectoren
uit de HS serie stabiel en constant in hun prestaties, hebben een lange levensduur en zijn eenvoudig te
installeren en te bedienen. Dankzij de laser lichtbron is de warmte en geluidsproductie aanzienlijk lager dan
bij een vergelijkbaar model met conventionele lamp.
 
Vindt de juiste lens voor uw productie met de lens calculator hieronder

 
 
 
 
 
Heeft u over de lens keuze nog vragen? Wij assisteren u graag! 
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
technologie: 1DLP
resolutie: 1920x 1080 (16:9)
helderheid: 
16.500 ANSI lumen
18.500 ISO lumen
contrast: 
full on/off (Christie RealBlack enabled) 2.000.000:1

https://projection-calculator.christiedigital.com/
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full on/off (Christie RealBlack disabled) 1.200:1
branduren: tot 20.000
input o.a.:
2x HDMI
1x DVI-D
1x USB
1x 3GSDI
output:
1x 3GSDI
1x HDMI
afmetingen: 677x 596x 203mm
gewicht: 42,5kg
kleur: zwart


