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VERHUUR BEELDMATERIAAL
- Televisie met tuner
- Compacte beeldmonitor (diameter 31cm)
- Plasmascherm 42" LG 42PQ2000
- Videorecorder Sony of Daewoo
- DVD speler Panasonic
- Camcorder Sony
- Projector 2500 Ansi Lumen Sanyo PLC-XU75




















Lamp : 200W UHP (LMP-115)
Lichtsterkte : 2500 ansilumen
Ventilatiegeluid : 28dB (ecomode) - 32dB
(normale mode)
Standaardlens : F = 1.65-1.8 / f = 22.5-27mm
Aspectratio : 1.71-2.07:1
Afstand : 1.4-12.6m
Contrast : 450:1
Resolutie : XGA ( 1024 x 768)
Kleursystemen : PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N
Aansluitingen :
- Input 1 : D-Sub15 (RGB/component/SCART-RGB)
- Input 2 : D-Sub15(RGB) of monitor out
- Input 3 : Cinch (video)
- Input 4 : Mini DIN 4-pin (S-video)
- Audio : 3.5mm Stereo Jack voor computer, 2x RCA (R/L mono) voor video
- Audio output : 3.5mm Stereo Jack (variabel)
- Controle input : Mini DIN 8-pin (RS232)
- Geleverd met overgang VGA - HDMI
Keystone correctie : verticaal +/-20°
Up/Down ratio : 9:1 (fixe u/D ratio)
HDTV compatibel : 720p/1035i/1080i (HDTV-compatibel)
Computer compatibiliteit : UXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Zoom/Focus : 1.2x manueel
Stroomverbruik en voltage : 185W (ecomode)/245W (normale mode) /100-240V
Afmetingen (B x H x D) : 335 x 79.7 x 238.4mm
Gewicht : 3.1kg

- Projector 2600 Ansi Lumen NEC NP600S Short Throw
 Toepassing
 ANSI Lumen
 ANSI Lumen (ECO)
 Resolutie
 Formaat
 Contrast
 Geluidsniveau
 Geluidsniveau (ECO)
 Levensduur lamp
 Projektionsratio
 Ingangen:

Short throw
2600 Ansi lumen
1820 Ansi lumen
1024 x 768 XGA
4:3
600 : 1
35 dB
29 dB
3000 uur
0.74 : 1
1 x ethernet ports,1 x DVI-I,1 x RS232,1 x s-video uitgangen,1 x cinch
video,1 x VGA ingangen, geleverd met overgang VGA - HDMI

- Projector 2800 Ansi Lumen Optoma DS330




Resolutie
Beeldverhouding
Ondersteunde resoluties



Kleurdiepte





ANSI lumen (normaal)
Contrastverhouding (statisch)
3D-eigenschappen
weergave
Projectie techniek
Minimale beeldgrootte
Maximale beeldgrootte
Throw ratio






800x600 (SVGA)
4:3
640x480 (VGA), 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA),
1280x1024 (SXGA), 1600x1200 (UXGA)
10-bit (1,074
miljard)
2.800lm
13.000:1
3DDLP
27,24"
300,04"
1.97 - 2.17:1

Throw ratio geeft aan hoe ver het scherm kan worden geplaatst van de beamer, zodat je het
scherm geheel kan vullen. Een beamer met een throw ratio van 1,5 - 2 kan een scherm van 3 meter
breed geheel vullen op een afstand van (1,5 * 3) 4,5 meter tot (2 * 3) 6 meter.





Minimale projectieafstand
Maximale projectieafstand
Keystone correctie (verticaal)

120cm
1.200cm
-40 - 40

Als je de beamer omhoog of omlaag laat projecteren, kan het beeld een wigvorm krijgen. Met
keystone correctie (verticaal) kan je dit op de verticale as corrigeren en afhankelijk van het
gebruikte lenssysteem, kan dit een bepaald percentage naar binnen of naar buiten aangepast
worden.



Offset

115%

Offset geeft aan welke richting het beeld wordt geprojecteerd ten opzichte van het exacte midden
van de lens, mits de beamer recht staat. 0% offset wilt zeggen dat het midden van het beeld, exact
tegenover het midden van de lens staat. Een offset van 100% plaatst de onderrand van het beeld
recht tegenover de lens. En een offset van 150% betekent dat het beeld 50% daarvan hoger staat:
het beeld is bijv. 2 meter hoog, dus het beeld begint 1 meter hoger dan het midden van de lens.



Zoomverhouding

1.1:1

Hoeveel groter kan het beeld worden vergroot zonder dat je de beamer hoeft te verplaatsten.









Vermogen lamp
Video in
Hoogste HDMI versie
Aansluiting (USB)
Overige poorten
Ingebouwde speakers

190W
Composite, HDMI, S-Video, 2x VGA (D-Sub)
HDMI 1.4
USB 2.0
Serieel (9-pins)
Ja

- Projector 2800 Ansi Lumen Optoma EX536















Resolutie
1024x768 (XGA)
Beeldverhouding
4:3
ANSI lumen (normaal)
2.800lm
Contrastverhouding (statisch) 4.000:1
Projectie techniek
DLP
Minimale beeldgrootte
27"
Maximale beeldgrootte
303"
Throw ratio
1.95 - 2.15:1
Throw ratio geeft aan hoe ver het scherm kan worden geplaatst van de beamer, zodat je
het scherm geheel kan vullen. Een beamer met een throw ratio van 1,5 - 2 kan een
scherm van 3 meter breed geheel vullen op een afstand van (1,5 * 3) 4,5 meter tot (2 * 3) 6
meter.
Keystone (verticaal)
± 40
Als je de beamer omhoog of omlaag laat projecteren, kan het beeld een wigvorm krijgen.
Met keystone correctie (verticaal) kan je dit op de verticale as corrigeren en afhankelijk
van het gebruikte lenssysteem, kan dit een bepaald percentage naar binnen of naar
buiten aangepast worden.
Keystone (horizontaal)
40
Video in
2x Component Video, Composite, S-Video, 2x VGA (D-Sub,
geleverd met overgang VGA – HDMI
Overige poorten
Serieel (9-pins)

- Projector 4000 Ansi Lumen NEC M402H











Type product
ANSI Lumen
Resolutie
Formaat
Contrast
Geluidsniveau
Geluidsniveau (ECO)
Projektionsratio
Trapeziumcorrectie verticaal
Ingangen



Uitgangen

DLP
4000 Ansi lumen
1920 x 1080 Full HD
16:9
10000 : 1
39 dB
33 dB
1.2-2.1 : 1
30 °
2 x HDMI,
1 x RS232,1 x USB A,1 x USB B,1 x VGA ingangen
1 x VGA

- Projector 4200 Ansi Lumen Panasonic PT-VX410ZEJ














Krachtige XGA projector voorzien van HDMI en VGA aansluitingen.
Hoogwaardige Panasonic kwaliteit en natuurgetrouwe kleurenweergave.
Ideaal voor omgeving met meer lichtinval.
Groot zoombereik
Techniek: 3LCD
Lichtopbrengst: 4200 ansi lumen
Resolutie: 1024x768
Contrast: 4000:1
Gewicht: 3,2kg
Beeldverhouding: 4:3 (native) /16:10/16:9
Video-ingangen: HDMI, Svideo. Composiet
Data-ingangen: HDMI, VGA
Geluidsniveau: 29dB (eco modus)

- Projectieschermen Da-Lite in spankader
2m x 1m50, frontprojectie en retroprojectie
2m10 x 2m10, retroprojectie
2m40 x 1m80, frontprojectie en retroprojectie
3m05 x 2m25, frontprojectie en retroprojectie
4m x 3m, frontprojectie en retroprojectie








De Fast-Fold® Deluxe bestaat uit een
inklapbaar aluminium frame (32 x 32 mm),
twee monteerbare poten en een
monteerbaar projectiedoek dat aan het
frame bevestigd wordt met drukknopen.
Het projectiedoek is naadloos.
Het matwit projectiedoek heeft standaard een zwarte achterzijde.
Een projectiedoek voor retro-projectie (rear) is eveneens beschikbaar
Het lichtgewicht scharnierend frame is gemakkelijk monteerbaar zonder gebruik van
gereedschap.
De hoogte van het frame is instelbaar op elke gewenste kijkhoogte in stappen van 15 cm.

- Rolschermen in diverse afmetingen

- Projectiedoek Low budget projectiedoek van 3m x 2,30m met bevestigingsogen.
Kan dus gemakkelijk opgehangen worden. Via de bijgeleverde spanrekken kan dit doek ook
eenvoudig tussen een truss-structuur opgehangen worden.

- Projectiedoek in PVC 5m x 3m

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie : info@sqproductions.be

