
HDReady Full HD
Merkki/malli Lumeri X350 PhilipsNeoPix Pri-

me2
VivibrightGP80 KoemiX1602 Lumeri F500-B PhilipsNeoPix

Ultra2
Hinta 99,99€(+tk.10€) 199€ 119,60€(+tk. 7,90€) 279,95€ 249,99€(+tk.10€) 349€
Edustaja/ostopaikka LumeriEurope BostonDistributionOy MyTrendyPhone E-ville LumeriEurope BostonDistributionOy
Lisätietoja lumeri-projektori.fi boston.dk mytrendyphone.fi e-ville.fi lumeri-projektori.fi boston.dk
Natiiviresoluutio 1280x720px 1280x720px 1280x720px 1920×1080px 1920×1080px 1920×1080px
FullHD-/4k-toisto on/ei on/ei on/ei natiivi/ei natiivi/ei natiivi/ei
Suurinkirkkaus 3500lm eiilm. 3500lm 3600lm 4500lm eiilm.
Lampunkäyttöikä n.50000t n.30000t n.50000t n.30000t n.50000t n.30000t
Kontrastisuhde 2500:1 3000:1 10000:1(dyn.) 50000:1(dyn.) 15000:1 3000:1
Heittosuhde(mitattu) n.1,51:1 n.1,51:1 n.1,38:1 n.1,33:1 n.1,38:1 n.1,30:1
Kuvanzoomaus(digitaalinen) 0,75–1,0x 0,6–1,0x 0,75–1,0x 0,75–1,0x 0,75–1,0x 0,6–1,0x
Suurinsuositeltavakuvakoko 140” 80” 120” 150” 200” 65”
Heittoetäisyys80”kuvalle 268cm 268cm 243cm 236cm 244cm 230cm
Heittoetäisyys130”kuvalle 436cm 436cm 394cm 383cm 397cm 374cm
Kuvanoffset(mitattu) n.60% n.63% n.72% n.47% n.63% n.66%
Etureunankorkeussäätö on(0–20mm) on(0–30mm) on(0–12mm) on(0–48mm) ei on(0–30mm)
Jalustakierrepaikka on on on ei ei on
Tarkennus manuaalinen manuaalinen manuaalinen manuaalinen manuaalinen manuaalinen
Keystone-korjaus on(mekaaninen) on(digitaalinenauto/

käsi)
on(mekaaninen) on(digitaalinen) on(mekaaninen) on(digitaalinenauto/

käsi)
Kuvanpystykääntö/peilikuva on/on on/on on/on on/on on/on on/on
Konrasti/kirkkaus/värikylläisyys on/on/on on/on/on on/on/on on/on/on on/on/on on/on/on
Terävyys on on on on on on
Kuvatilat on on on on on on
Värilämpötilaja-tasapaino on on on on on on
Kohinanvaimennus Säädettävä ei ei ei ei ei
Liitännät
-HDMI on(x2) on(x2) on on on(x2) on(x2)
-VGA on on on ei on on
-AV(komposiitti) on(3,5mm) on(3,5mm) on(3,5mm) on(3,5mm) on(3,5mm) on(3,5mm)
-SD-muistikorttipaikka on on(micro) ei ei ei on(micro)
-USB on on on(x2) on(x2) on(x2) on
-Kuuloke-/linjalähtö(säädettävä) on on on on on on
-Langatonverkkoyhteys(wifi) ei on ei on ei on
-Bluetooth-lähetinäänelle ei on ei on ei on
Mediasoitin ei on(Philips) ei on(Android6.0) ei on(Philips)
Suoratoistosovellukset ei Youtube,Netflix ei Youtube,Netflix,ym

(sovelluskaupasta)
ei Youtube,Netflix

Langatonnäytönpeilaus ei Miracast/Airplay ei Miracast ei Miracast/Airplay
Sisäänrakennetutkaiuttimet on(mono) on(mono) on(mono) on(stereo) on(mono) on(mono)
Sävynsäädöt Basso/diskantti 5-alueinen Basso/diskantti 5-alueinen Basso/diskantti 5-alueinen
Surround-efekti ei on on(x2) on(x2) ei on
Muuta Äänenvoimakkuuden

tasaus,uniajastin
Kuvankulmakorjaus,

”ilmahiiri”-kauko-ohjain,
uniajastin

- Uniajastin Äänenvoimakkuuden
tasaus.laitteessava-
laistutkäyttökytkimet,

uniajastin

Kuvankulmakorjaus,
”ilmahiiri”-kauko-ohjain,

uniajastin

Kaukosäätö on on(BT) on on on on(BT)
Suomenkielinenkuvaruutuvalikko on on on on on on
Käyttöohje(kieli) on,paperi(eng) on,ladattava(eng) on,paperi(eng) on,paperi(eng) on,paperi(eng) on,ladattava(eng)
Virtalähde sisäinen ulkoinen ulkoinen sisäinen sisäinen ulkoinen
Virrankulutus <58W <100W <70W <100W <180W <100W
Mitat (kxl xs) 87x215x185mm 90x220x170mm 80x200x158mm 100x295x210mm 98x326x227mm 90x220x170mm
Paino 1,5kg 1,2kg 0,99kg 2,2kg 2,2kg 1,2kg
Varusteet Kauko-ohjain(ei pa-

ristoja),virtakaapeli(1
m),3,5mm/RCA-AV-
sovitinkaapeli(0,2m),
HDMI-kaapeli(1,5m),
linssisuoja

Kauko-ohjain(ei paris-
toja),erillinenvirtalähde
jakaapeli(1,7m),lins-
sisuoja

Kauko-ohjain(eiparisto-
ja),erillinenvirtalähdeja
kaapeli (1,5m),3,5mm/
RCA-AV-sovitinkaapeli
(0,2m),linssisuoja

Kauko-ohjain(eiparisto-
ja),virtakaapeli(1,5m),
HDMI-kaapeli(1,5m),
linssisuoja

Kauko-ohjain(ei paris-
toja),virtakaapeli(1,5
m),3,5mm/RCA-AV-
sovitinkaapeli(0,2m),
liukuvalinssisuoja

Kauko-ohjain(ei paris-
toja),erillinenvirtalähde
jakaapeli(1,7m),lins-
sisuoja

Kaikkitiedotovatvalmistajanilmoittamia,ellei toisinmainita


