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C Series

De led-picoprojector uit de Acer C-serie past eenvoudig in uw jaszak. In

combinatie met een extern apparaat1 kunt u met deze ultralichtgewichte

dus overal presentaties geven, ook zonder pc. Dankzij voldoende

accuwerktijd kunt u uw video's, foto's en zakelijke presentaties in

verschillende formaten altijd zonder problemen presenteren. Bovendien

biedt het optionele, draagbare 15-inch scherm, dat u kunt opvouwen en

dus gemakkelijk mee kunt nemen, de mogelijkheid te projecteren waar u

maar wilt, zonder verlies van beeldkwaliteit.

Acer Projection Calculator

Levendige weergave

De ongelooflijk lichte projectors in de C-serie hebben een uitzonderlijk hoge resolutie, verbazingwekkende

helderheid en zeer hoge contrastverhouding, waardoor u verzekerd bent van een glasheldere weergave. En met

de ColorSafe-technologie is de kleurechtheid van de beelden gegarandeerd, ook als de projector al lange tijd in

gebruik is.

Gemakkelijk en flexibel voor onderweg

Deze compacte en lichte projector past in uw hand en is zeer gebruiksvriendelijk. U hebt direct toegang tot de

bestanden op het externe apparaat1, ook zonder pc of videospeler! Op de mini HDMI®-poort sluit u snel high-

definition weergavebronnen aan.

Dynamische gebruiksmogelijkheden

Presentaties wordt slim en eenvoudig doordat de projector automatisch inputsignalen detecteert en

ondersteuning biedt voor vele formaten, waaronder die van alle belangrijke presentatiesoftware. Verder levert de

ingebouwde luidspreker een prima geluid bij uw presentaties en entertainment.

Milieuvriendelijke functionaliteit

De Acer C-serie is uitgerust met een aantal milieuvriendelijke technologieën. Zo bespaart de lange levensduur

van de led-lamp vervangingskosten en wordt een langdurig gebruik van de projector gegarandeerd. Verder

verlengt de energiebesparende stand de levensduur van de led-lamp en neemt het stroomverbruik af, en de

afwezigheid van een ventilator2 bespaart kosten en zorgt voor een stille werking.
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C Series
C120 - EY.JE001.001

219 EUR

LED - WVGA 854 x 480 - 1000:1 - 100 Lm - RGB LED - Display & power

over USB - USB 2.0/3.0 & Micro-B - 180g - protection case

Technische Informatie
Projectiemethode Front

Ondersteunde platforms PC

Lens
Maximaal diafragma F/1,87

Lamp
Type LED

Levensduur normaal gebruik 20000 Uur

Beeld
Lichtopbrengst (standard-mode) 100 lm

Lichtopbrengst (low-mode) 75 lm

Ondersteunde kleuren 16,7 miljoen kleuren (24-bit)

Resolutie (native) 854 x 480

Resolutie WVGA

Resolutie (maximaal) 1280 x 800

Minimale projectieafstand 400 mm

Maximale projectieafstand 3,70 m

Diagonaal beeldformaat 254 cm (100")

Native aspect-ratio 16:9

Compatibele aspect ratio 4:3

Contrast ratio 1,000:1

Formaat videosignaal 85%

Maximale verticale sync 60 Hz

Maximale horizontale sync 32,20 kHz

Energie
Ingangsspanning 110 V AC

220 V AC

Uiterlijke kenmerken
Hoogte 25,7 mm

Breedte 120,0 mm

Diepte 82,0 mm

Gewicht (bij benadering) 180,0 g

Garantie
Garantie Standard Warranty
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Alle prijzen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en gelden mogelijk niet bij alle verkooppunten. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en
kunnen per verkooppunt verschillen. Acer is niet verantwoordelijk voor de vermelde prijzen en eventuele tekstuele en/of inhoudelijke fouten op de website. De gebruikte
foto's dienen enkel als referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid in deze garantievoorwaarden tast op geen enkele manier de statutaire rechten van de klant aan die worden gewaarborgd
door nationale wetgeving voor de verkoop van consumptiegoederen.


