
optoma.pl

HL10
Portable LED home entertainment projector

Bright 1080p LED projector – 1500 LED Brightness

Truly portable - Built-in battery

Easy to setup - Auto keystone and four corner adjustment

Optional wireless presentations

This small 1080p LED projector is ideal for watching live sport, TV shows or movies on a big screen. You can even connect your games
console and play games on it with its low input latency.

It features USB display from a mobile device, Bluetooth for connecting to external speakers and HV keystone and four corner adjustment for
easy setup. You can even connect a HDMI dongle for wireless video streaming.

And with a built in battery and carry bag it is truly portable. Perfect for watching movies outdoors at night.



Specifications

Wyświetlacz/obraz
Technologia wyświetlania DLP

Rozdzielczość 1080p Full HD (1920x1080)

Jasność (LED) 1 500lumens

Kontrast 200 000:1

Natywne proporcje ekranu 16:9

Współczynnik projekcji -
zgodny

4:3, 16:9

Korekcja trapezowa -
pozioma

20

Korekcja trapezowa -
pionowa

30

Posiada automatyczną,
pionową korekcję
trapezową

Tak

Szybkośc skanowania
poziomego

15 ~ 93Khz

Szybkość skanowania
pionowego

24 ~ 120Hz

Jednolitość 85%

Rozmiar ekranu 0.47m - 2.84m (18.6in - 111.8in)

Informacje o lampie
Źródło światła LED GB

Żywotność LED 30 000hours

Optyczny
Współczynnik projekcji 1.2:1

Rodzaj Powiększenia Stały
Ogniskowa (mm) 12.64

Wbudowany offset 100%

Łączność
Złącza
wejściowe/wyjściowe

Porty wejścia 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x
Bezprzewodowe USB-A

Porty wyjścia 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm

Ogólne
Poziom hałasu (typowy) 30dB

Kompatybilność z
komputerem

FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

OSD / języki wyświetlacza 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski,
Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski,
Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski,
rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański,
szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese

Działanie 24 godziny, 7 dni
w tygodniu

Tak

Warunki pracy 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Pilot Tak

Liczba głośników 2

Wattów na głośnik 4W

W pudełku Carry bag AC power cord Remote control 2x AAA batteries
Basic user manual

Kompatybilność systemu
operacyjnego

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+,
iOS 8+

Zasilanie
Zasilanie 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Zużycie energii (tryb
czuwania)

0.5W

Waga i wymiary
Waga netto 2.2kg

Wymiary (Sz x Gł x Wy)
(mm)

278 x 191 x 54
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