
HD100

Prémium minőség az otthonában: a DLA-HD1 termékcsalád új,

teljes HD felbontású házi-mozi vetítőjeként mutatkozott be a

DLA-HD100, melynek  megnövelt kontrasztaránya és

színtartománya még teljesebb moziélményt ígér.  A 30.000:1 natív

kontrasztarányú JVC DLA-HD100 a „True Black ILA” projektorok

sorozatának legokosabb tagja. Az eddig látott legmélyebb fekete

színért a három, egyenként 18 mm átlójú, teljes HD felbontású

D-ILA (LCOS) képmodulátor felel. A HD100-asban új,

továbbfejlesztett színszűrőket alkalmaznak, így azok tisztább

vörös, kék és zöld alapszíneket állítanak elő. Újdonság még a

szürkeskála finom beállítása is, melynek révén a sötétés a világos

képrészek részletei is egyaránt kiemelhetőek.   A színreprodukció

is természetesen a felhasználó igényeihez illeszkedik, így az

elsődleges RGB színeket a képernyő menüjéből, egyenként lehet

kalibrálni.

HD100
Megjelenitő eszköz Full HD D-ILA device
Panel méret 0.7 inch x 3 (16:9)
Felbontás 1,920 x 1,080 pixels
Lencsék X2 motorized zoom/focus lens f=21.3-42.6mm F=3.2-4.3
Kivetitési méret 60 inches to 200 inches



HD100: Detailed informations
HD100

Megjelenitő eszköz Full HD D-ILA device
Panel méret 0.7 inch x 3 (16:9)
Felbontás 1,920 x 1,080 pixels
Lencsék X2 motorized zoom/focus lens f=21.3-42.6mm F=3.2-4.3
Kivetitési méret 60 inches to 200 inches
Lencse mozgathatóság +/-80% vertical and +/-34% horizontal
Fényforrás 200-watt ultra high-pressure mercury lamp
Fényerő 600 lm
Kontraszt Native: 30,000:1 (Device 40,000:1)
Video bemeneti terminálok (hátoldali panel) HDMI(ver. 1.3) x 2, Component x 1 (3RCA) can also be used as a RGB

terminal. S Video terminal (mini DIN4 pin) x 1, Composite x 1 (1RCA
terminal)

Vezérlő terminálok RS-232 (D-sub9 pin)
Video bemeneti jelek 480i/p, 576i/p, 720p60/50, 1080i60/50, 1080p60/50/24,

NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
Zajszint 24dB (in normal mode)
Fogyasztás 280 watts (2.7 watts while in stand-by)
Méret (W x H x D) in. 17 29/32 x 6 51/64 x 16 15/32
Méret (W x H x D) mm. 455 x 172.5 x 418.5 (without extrusions)
Súly 25.6 lbs. / 11.6 kg.
Tartozékok Power source cable, self-illuminating remote control, AAA size batteries,

and lens cap
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