Máy chiếu Acer X128H
Độ sáng: 3600 ANSI Lumens
Độ phân giải: XGA (1024×768)
Độ tương phản: 20.000 :1
Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
Bảo
hành:

24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h cho bóng đèn ( tùy theo điều kiện nào đến
trước )

Máy chiếu Acer X118HP
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Máy chiếu Acer X118HP Đây là model tiêu chuẩn cho phòng học, phòng họp, hay cho nhu cầu giải trí
như trình chiếu phim gia đình, phòng hát karaoke có giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của nhiều
người.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sản phẩm

Máy chiếu

Hãng sản xuất

Acer

Model

X118HP

Công nghệ

DLP

Độ thu phóng

Kích thước trı̀nh chiếu: 23″ – 300″ ( 0,58m – 7,62m)

Độ tương phả n

Độ tương phả n: 20,000:1,

Độ sáng

4000 ANSI Lumens

Độ phân giải

SVGA (800×600)

Tuổi thọ đèn

Tuổi thọ bóng đèn lên đến: 15.000h (siêu bền với bóng đèn Phillips ), Công
suất bóng đèn: 220W

Loa

Speaker: 3W

Cổng giao tiếp

Input: HDMI x 1; VGA in x 1, Video, Audio x 1, Output: Analog RGB (D-sub)
x 1, PC Audio x 1, DC Out (5V/1A, USB Type A) x 1, Control interface:
RS232 (D-sub) x 1, USB (Type A) x 1, share output port .

Kı́ch thước

313mm x 113.7mm x 240mm

Trọ ng lượng

2.8 Kg

Mô tả khác

Công nghệ: DLP, DLP 3D ready, Độ phân giả i: Max – accept WUXGA + (1920
x 1200pixels), True SVGA (800 x 600), Tỷ lệ chiếu: 4:3 (Native), 16:9, Chı̉nh
vuông hı̀nh theo chiều doc +/-40 Degrees (Vertical), Manual, Màu sắc hiển
thi ̣: 1,07 tỷ màu.
Tính năng thân thiện với môi trường, sử dụng vật liệu không có chì, không ô
nhiễm văn phòng, ít nóng …

Bảo hành

24 tháng đối với hệ thống máy, 12 tháng hoặc 1.000h đối với bóng đèn ( tùy
theo điều kiện nào đến trước tạ i các trung tâm bả o hành củ a Acer Việt Nam
trên toàn quốc.

Máy chiếu Acer X118H
Độ sáng: 3600 ANSI Lumens
Độ phân giải: SVGA (800×600)
Độ tương phản: 20.000 :1
Kích thước màn chiếu: 27” – 300”
Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1.000h cho bóng đèn ( tùy theo điều kiện nào
đến trước)
Bảo
hành:

24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h cho bóng đèn ( tùy theo điều kiện nào đến
trước )

Máy Chiếu ACER – X127H Công nghệ DLP
Công nghệ DLP
Độ sáng 3600 Ansi Lumens
Độ phân giải XGA (1024×768)
Tuổi thọ bóng đèn lên đến: 10.000h (siêu bền với bóng đèn Osram)
Cổng kết nối: HDMIx1; Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1,-PC Audio (Stereo mini jack)
x 1, USB (Mini-B) x 1

