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Christie Mirage HD25

merk Christie

code PRCHBM035

fabrikantcode 165-011103-01

  

Mirage HD25 High-brightness, solid-state 3D projection
Op zoek naar een 3D-projector met hoge helderheid? De Christie® Mirage HD25 is uw antwoord. De Mirage
HD25 laserfosforprojector levert tot 25.000 ANSI Lumen en met gepatenteerde Christie BoldColor-
technologie, en produceert heldere, nauwkeurige en levensechte beelden voor veeleisende 3D-
visualisatieomgevingen.
 
Met een IP5X-gesloten, solid-state laserlichtbron in een robuust en compact chassis, biedt de Mirage HD25
een jarenlange betrouwbare, vrijwel onderhoudsvrije en goedkope werking. Voeg hier de ultrasnelle
verwerking van Christie TruLife ™ -elektronica aan toe en u profiteert van een krachtige en gemakkelijk te
gebruiken 3D-projectieoplossing die dag in dag uit betrouwbare en consistente prestaties biedt.

technische specificaties
25.000 Center lumen
24.000 ANSI lumen
1920 x 1080 HD resolutie
Hoge helderheid - 25.000 ISO-lumen voor grote, heldere beelden
    Christie BoldColor-technologie - Verbeterde kleurprestaties en verzadiging ten opzichte van standaard

laserfosforprojectie
    Lange levensduur laserlichtbron - Tot 20.000 uur vrijwel onderhoudsvrije werking
    3D-stereoscopische prestaties - Ideale omgevingen met veel visualisatie
    ILS-lenscompatibiliteit - Ontworpen om te werken met bestaande Christie M- en J-serie lenzen voor extra

kostenbesparing en veelzijdigheid
    Volledig omnidirectioneel - Onbeperkte ontwerp- en installatieflexibiliteit
    Geavanceerde elektronica - Christie TruLife-elektronica voor ultrasnelle 120Hz-verwerking
    Blend en warp - Christie Twist ingebouwd voor een snelle en eenvoudige installatie
    Naadloze integratie - Compatibel met de geautomatiseerde camera-gebaseerde uitlijningssoftware van

Christie Mystique
    Perfect uitgelijnde arrays. Altijd. - Ondersteunt Christie Guardian, een krachtige optionele functie van

Mystique, die zorgt voor onzichtbare, realtime automatische gemengde beeldcorrectie, zelfs wanneer inhoud
wordt afgespeeld

    Point-to-point glasvezelcapaciteit van volledige bandbreedte tot 40 Gbit / s op een enkele kabel met
Christie Link. Linkpakketten beschikbaar bij de volgende producten:

        QSPF Glasvezelmodule (2 pack)
        Multi-input kaart met hoge bandbreedte (HBMIC)
Rack mounting shelf


