
Professzionális vetítés,  

kivételes érték



Adja át az üzenetet!

A képalkotási szakemberek által tervezett Canon LV projektorok kiváló 

prezentációs eszközök. Az LV-7375, LV-7370 és LV-7275 modellek natív  

XGA felbontással rendelkeznek, és kiemelkedő minőségű képeket vetítenek.

Az LV-8300 felbontása WXGA (1280 x 800 pixel) – az első ilyen az  

LV sorozatban. A WXGA képnek 16:10 az oldalaránya, és ezzel  

tökéletesen megfelel a számítógép által biztosított széles formátumú  

kép megjelenítéséhez.

M U L T I M É D I A  P R O J E K T O R O K

Az eltérő környezetekben más-más projektorra 

van szükség. 

Az LV sorozatba tartozó projektorok a különböző környezetek képalkotási igényeihez készültek. A nagy fényerejű, és sok digitális 

csatlakozási lehetőséggel rendelkező projektorok tökéletesen használhatók tárgyalótermekben, míg az alacsony zajszintű, egyszerű 

működésű projektorok kiválóan alkalmazhatók osztálytermekben. Az LV projektorok megoldást nyújtanak minden problémára - és 

mindezt elérhető áron.

SVGA (800 x 600 pixels) 4:3

XGA (1024 x 768 pixels) 4:3

WXGA (1280 x 768 pixels) 5:3



CANON TECHNOLÓGIA, KIVÁLÓ KÉPMINőSÉG.

Az LV projektorok mindegyike kiemelkedő képminőséget produkál.  

A legtöbb modell felbontása natív XGA, míg az LV-8300 modell WXGA 

felbontással rendelkezik. A Canon 1,2-szeres nagylátószögű zoomobjektív 

hibamentes, nagy képet vetít még a legkisebb helyiségben is. A Canon 

által készített tökéletes minőségű objektívek két aszférikus lencsetagot 

tartalmaznak, amellyel biztosítják a tiszta, torzításmentes képeket. 

NAGyON MEGbÍZHATÓ ÉS KöNNyű KARbANTARTANI.

Az LV projektorok igen megbízhatóan működnek. A lámpacserék száma 

egyre csökken, mivel a vetítőlámpa élettartama normál módban 3000 óra. 

A még kisebb működési költségek eléréséhez a lámpa élettartama tovább 

növelhető 4000 órára a Csendes módban. A lámpacsere gyorsabb és 

egyszerűbb is, mint valaha. A burkolat kialakítása olyan, hogy a tetején levő 

karbantartófedélen keresztül hozzá lehet férni a lámpához anélkül, hogy 

a projektort le kellene szerelni a mennyezetről. A rendszeres karbantartás 

ezáltal sokkal egyszerűbb. 

TELJES KÉNyELEM A VETÍTÉS SORÁN.

Az LV projektorok bemelegedési ideje alig 8 másodperc. A 30 másodperces 

kikapcsolási idő pedig azt jelenti, hogy ennyi idő elteltével a projektor 

már el is csomagolható. A mellékelt infravörös távirányítóval a készülék 

kényelmesen használható. 

FELHASZNÁLÓbARÁT KIALAKÍTÁS.

Minden projektorhoz jár puha hordtáska és beépített hordozófogantyú, 

amellyel biztonságosan szállítható.

Ha nem áll rendelkezésre hagyományos fehér vetítőfelület, a Háttérszín-

korrekció segít a természetes színek megjelenítésében a színes felületre 

történő vetítés során. Mind a négy modell kilencféle korrekciós beállítással 

rendelkezik, többek között: „Zöld tábla” és „Fehér tábla” opciókkal. Ezek 

kiválóan használhatók oktatási környezetben, és a Fehér tábla beállítás 

segít elkerülni túl világos képrészeket és biztosítani a természetes színeket 

a képen. A maximális sokoldalúság érdekében használható még a 

„Világos sárga” és az „Égszínkék” beállítás. 

Az LV-8300 első osztályú képminőséget biztosít 

kompakt, hordozható formában.  

A natív WXGA felbontással és a 16:10 

oldalaránnyal kiválóan vetíti a mai számítógépek 

széles formátumú képét.

A kompakt, elérhető árú és nagy teljesítményű 

LV-7375 fényereje 3500 lumen, és 7 W-os 

RMS audiókimenettel is rendelkezik, így 

ideálisan használható vállalati és közintézményi 

környezetben.

Az LV-7370 modern funkciókkal, beépített hordozó 

fogantyúval, új objektívsapkával van felszerelve, 

és a lámpacsere is igen könnyű. A 3000 lumen 

fényerejével és a beépített 7 W-os hangszóróval 

igen sokoldalúan használható vállalati eszköz.

Ez a hordozható, sokoldalú, kiváló minőségű 

XGA projektor nagy értéket képvisel, és praktikus 

funkcióinak köszönhetően jól használható 

vállalatoknál, iskolákban és utazó üzletemberek, 

például értékesítési szakemberek által.

Háttérszín-korrekció kikapcsolva Háttérszín-korrekció bekapcsolvaEredeti kép



Kiváló minőségű és széles formátumú  

vetített kép; stílusos, kompakt projektor.

Az LV-8300 natív WXGA felbontású HD kompatibilis projektor, ezért ideálisan használható a mai, széles formátumú képet adó 

számítógépekkel. Az 1280 x 800 pixel felbontásnak köszönhetően az LV-8300 tökéletesen elvégzi a széles formátumú képek 

kivetítését. Az 500:1 kontrasztaránynak és a 3000 lumen fényerőnek köszönhetően a vetített kép tiszta, éles, az automatikus 

beállítások miatt pedig a telepítés villámgyors. A beépített 7W-os hangszóró a vetített kép mellé kiváló minőségű hangot is biztosít.

• Natív WXGA felbontás széles, 16:10 

oldalarányú képekkel

• 3000 lumen fényerő, jól látható kép erős 

megvilágításban is

• 500:1 kontrasztarány, élénk színek

• Alig 29 dBA zajszint Csendes üzemmódban

• Canon nagylátószögű 1,2x zoom objektív: 

nagyméretű kép rövid távolságról 

• Automatikus trapézkorrekció, képgeometria 

kiigazítása

• Háttérszín-korrekció kilenc beállítással, 

többek között Zöld tábla, Fehér tábla

• Beépített 7W-os hangszóró és vonalkimenet

• HDCP-kompatibilis DVI csatlakozó digitális 

jelforrásokhoz, RJ-45 hálózati csatlakozó 

vezérléshez

• Ergonomikus kialakítás, hordozó fogantyú, és 

könnyű lámpacsere

A progresszív letapogatási mód jelentősen csökkenti a kép villódzását a videók 

és multimédia prezentációk vetítése során.

Progresszív letapogatás nélkül Progresszív letapogatással

Az LV-8300, LV-7375, LV-7370 és LV-7275 csatlakoztatható laptophoz, asztali 

számítógépekhez, DVD-lejátszókhoz és egyéb digitális jelforrásokhoz a DVI port 

segítségével. A digitális csatlakozás megszünteti az analóg jeleknél szokásos 

villódzást, szellemképet és interferenciát, és kiválóan vetíti a nagyfelbontású 

(HD) felvételeket. A DVI csatlakozó HDCP-kompatibilis, ezért a projektor a 

titkosított képadatokat is megfelelően ki tudja vetíteni.



Függőleges 

trapézkorrekció 

kikapcsolva 

(projektor a 

vetítőfelületnél 

lejjebb)

Függőleges 

trapézkorrekció 

bekapcsolva

Függőleges 

trapézkorrekció 

kikapcsolva 

(projektor a 

vetítőfelületnél 

feljebb)

Kompakt projektor nagy  

teljesítménnyel.

Az LV-7375 projektor 3500 lumen fényereje a legnagyobb az ultra hordozható LV sorozatból. Az elegáns, modern kialakítású, natív 

XGA felbontású készülék nagy képméretben vetít, és a beépített 7W-os hangszóróval hangot is biztosít a vetített kép mellé.

• Natív XGA felbontás, kiváló, éles kép

• 3500 lumen fényerő, jól látható kép erős 

megvilágításban is

• 500:1 kontrasztarány, élénk színek

• Alig 29 dBA zajszint Csendes üzemmódban

• Canon nagylátószögű 1,2x zoom objektív: 

nagyméretű kép rövid távolságról 

• Automatikus trapézkorrekció, képgeometria 

kiigazítása

• Háttérszín-korrekció kilenc beállítással, 

többek között Zöld tábla, Fehér tábla

• Beépített 7W-os hangszóró és vonalkimenet

• HDCP-kompatibilis DVI csatlakozó digitális 

jelforrásokhoz, RJ-45 hálózati csatlakozó 

vezérléshez

• Ergonomikus kialakítás, hordozó fogantyú, 

és könnyű lámpacsere

A Canon ultra hordozható LV projektorai alapkiépítésben tartalmazzák az  

RJ-45 hálózati csatolót. A hálózati kapcsolattal megvalósítható a gyors 

adatcsere a projektor és a többi hálózati eszköz között. Vezérelhető a projektor 

például távolról egy érintőképernyős rendszerről, amely figyelmeztető 

üzenetet kap, ha a lámpa elérte élettartama végét.

A függőleges 

trapézkorrekció lehetővé 

teszi a megfelelő kép 

vetítését akkor is, ha a 

projektor nem merőleges 

a vetítőfelületre. Az 

LV-8300, LV-7375, 

LV-7370 és LV-7275 

modellek Automatikus 

trapézkorrekció funkciója 

gyors és könnyű 

elhelyezést tesz lehetővé. 

A trapézkorrekció kézzel 

is elvégezhető a pontos 

beállítás érdekében.

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS

1. projektor

PC

PC

Központi  

kezelés

Példa: Vállalati LAN

2. projektor

3. projektor



4 7 12 6 11

8 5 3 9 10

VIDEÓ bEMENET ÉS KIMENET

1 Mini D-sub 15 tűs:  

Analóg RGB bemenet 1 

(komponens videó bemenet  

az adapter kábelen keresztül)

2 DVI-I 29 tűs:  

Digitális RGB / Digitális videó / 

Analóg RGB bemenet 2

3 Mini D-sub 15 tűs:  

Analóg RGB kimenet

4 Mini-DIN 4 tűs:  

 S-Video bemenet

5 RCA x 1:  

 Kompozit video bemenet

AUDIÓ bEMENET ÉS KIMENET

6 3,5 mm-es mini jack:  

 Audió bemenet analóg RGB 

jelforrásokhoz

7 3,5 mm-es mini jack:  

Audió bemenet digitális RGB /  

Analóg RGB jelforrásokhoz

8 RCA x 2 (L/R): 

Audió bemenet kompozit és S-Video 

jelforrásokhoz

9 3,5 mm-es mini jack: 

Sztereó audió kimenet  

(változtatható jelszint)

10 Mini D-sub 9 tűs: 

Szervizcsatlakozó / Vezérlés

11 RJ-45: 

Hálózati csatlakozó

Nagy teljesítmény és könnyű  

használat igényes környezetben is.

Az LV-7370 fényereje 3000 lumen, és XGA felbontású képet vetít, és funkciók egész sorozatával rendelkezik.  

Az ergonomikus kialakításnak és automatikus beállításainak köszönhetően használata könnyű.

• Natív XGA felbontás, kiváló, éles kép

• 3000 lumen fényerő - nagy fényerejű képek 

nagyobb helyiségekben is

• 500:1 kontrasztarány

• Alig 29 dBA zajszint Csendes üzemmódban

• Canon nagylátószögű 1,2x zoom objektív: 

nagyméretű kép rövid távolságról 

• Automatikus trapézkorrekció, képgeometria 

kiigazítása

• Háttérszín-korrekció kilenc beállítással, 

többek között Zöld tábla, Fehér tábla

• Beépített 7W-os hangszóró és vonalkimenet

• HDCP-kompatibilis DVI csatlakozó digitális 

jelforrásokhoz, RJ-45 hálózati csatlakozó 

vezérléshez 

• Ergonomikus kialakítás, hordozó fogantyú,  

és könnyű lámpacsere



A MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Távirányító 

A projektor legtöbb funkciójának vezeték  

nélküli irányításához.

Puha hordtáska 

Minőségi hordtáska erős vállszíjjal, amelyben  

a projektor biztonsággal szállítható.

VGA számítógépes csatlakozókábel, 1,8 méter 

Ezzel a laptop vagy asztali számítógép csatlakoztatható  

a projektor RGB bemenetére.

Tápkábel 

A projektor ezzel csatlakoztatható a konnektorba.

DVI - VGA adapter 

Szabványos 15 tűs VGA kábel csatlakoztatására  

a DVI aljzathoz.

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK  

(KüLöN MEGVÁSÁROLHATÓK)

Cserelámpa: LV-LP31  

Cserelámpa az LV-8300, LV-7375,   

LV-7370 és LV-7275 modellekhez.

Mennyezeti szerelőkonzol: LV-CL15  

Lehetővé teszi a projektor mennyezetre történő rögzítését.

DVI kábel: LV-CA29 

Közvetlen digitális kapcsolatot hoz létre a videó jelforrás  

és a DVI port között.

Komponens videókábel: LV-CA32 

Segítségével a projektor komponens videó jelforráshoz, 

például felső kategóriás DVD-lejátszóhoz csatlakoztatható.

RS-232C vezérlőkábel 

A szervizcsatlakozón keresztül lehetővé teszi a projektor 

vezérlését külső számítógépről vagy egyéb eszközről.

VGA hosszabbító kábel, 10 méter: LV-CA02 

Akkor hasznos, ha a számítógép távol van a projektortól.

Kimagasló értékű projektor  

minden lényeges funkcióval.

Belépő szintű XGA projektor, 2600 lumen fényerővel és 500:1 kontrasztaránnyal. A felhasználóbarát kezelőszervek ideálissá teszik 

vállalati, oktatási és mobil környezetben.

• Natív XGA felbontás, kiváló, éles kép

• 2600 lumen fényerő - megfelelő a 

leggyakoribb vállalati alkalmazásokhoz

• 500:1 kontrasztarány, élénk színek

• Alig 29 dBA zajszint Csendes üzemmódban

• Canon nagylátószögű 1,2x zoom objektív: 

nagyméretű kép rövid távolságról 

• Automatikus trapézkorrekció, képgeometria 

kiigazítása

• Háttérszín-korrekció kilenc beállítással, 

többek között Zöld tábla, Fehér tábla

• Beépített 7W-os hangszóró és vonalkimenet

• HDCP-kompatibilis DVI csatlakozó digitális 

jelforrásokhoz, RJ-45 csatlakozó vezérléshez

• Ergonomikus kialakítás, hordozó fogantyú, 

és könnyű lámpacsere



Műszaki adatok

LCD PANEL

Típus

Méret és panelek száma

Képarány

Natív felbontás

Transzmisszív LCD, poliszilícium TFT aktív mátrix

0,59” átló mikrolencsével, 3 panellel

16:10

1280 x 800 (WXGA), 1024000 pixel

Transzmisszív LCD, poliszilícium TFT aktív mátrix

0,63” átló mikrolencsével, 3 panellel

4:3

1024 x 768 (XGA), 786432 pixel

Transzmisszív LCD, poliszilícium TFT aktív mátrix

0,63” átló mikrolencsével, 3 panellel

4:3

1024 x 768 (XGA), 786432 pixel

Transzmisszív LCD, poliszilícium TFT aktív mátrix

0,63” átló, 3 panellel

4:3

1024 x 768 (XGA), 786432 pixel

OPTIKA

Fényforrás

Objektív F száma és fókusztávolsága

Zoom nagyítás és vezérlés

Fókusz vezérlése

A vetített kép függőleges eltolása

230W NSHA

F1.7 – F1.9; f=17,7 – 21,2 mm

1,2x Manuális

Manuális

8.5 : 1.5 (rögzített)

230W NSHA

F1.7 – F2.0; f=19,8 – 23,7 mm

1,2x Manuális

Manuális

8.4 : 1.6 (rögzített)

230W NSHA (210W max)

F1.7 – F2.0; f=19,8 – 23,7 mm

1,2x Manuális

Manuális

8.4 : 1.6 (rögzített)

230W NSHA (210W max)

F1.7 – F2.0; f=19,8 – 23,7 mm

1,2x Manuális

Manuális

8.4 : 1.6 (rögzített)

KÉP ÉS HANG

Fényerő

Fényegyenletesség

Kontrasztarány

Vetítési távolságtartomány

Vetített kép mérete

Digitális zoom átfogás

Trapézkorrekció tartománya

Digitális RGB kompatibilitás

Analóg RGB kompatibilitás

Digitális letapogatási rendszerek

Komponens letapogatási rendszerek

Videó/S-Videó színrendszerek

Megjelenítési módok

Képjavítás

Beépített hangszóró

3000 lumen

85%

500:1 (teljes be / teljes ki)

0,7 m – 10,7 m (2,9 m - 3,5 m 100"-os kép esetén)

21” - 300” (45 x 28 cm - 646 x 404 cm)

1x – 4x

Függőleges: +/- 30° (Auto / manuális)

SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC

UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA

1080i / 720p / 576p / 480p

1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC /  

NTSC4.43 / SECAM

Standard, prezentáció, mozi, videó, sRGB

Digitális gamma korrekció

7,0 W RMS, mono

3500 lumen

85%

500:1 (teljes be / teljes ki)

0,8 m – 11,3 m (3,1 m - 3,7 m 100"-os kép esetén)

21” - 300” (43 x 32 cm - 610 x 457 cm)

1x – 4x

Függőleges: +/- 30° (Auto / manuális)

SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC

UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA

1080i / 720p / 576p / 480p

1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC /  

NTSC4.43 / SECAM

Standard, prezentáció, mozi, videó, sRGB

Digitális gamma korrekció

7,0 W RMS, mono

3000 lumen

85%

500:1 (teljes be / teljes ki)

0,8 m – 11,3 m (3,1 m - 3,7 m 100"-os kép esetén)

21” - 300” (43 x 32 cm - 610 x 457 cm)

1x – 4x

Függőleges: +/- 30° (Auto / manuális)

SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC

UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA

1080i / 720p / 576p / 480p

1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC /  

NTSC4.43 / SECAM

Standard, prezentáció, mozi, videó, sRGB

Digitális gamma korrekció

7,0 W RMS, mono

2600 lumen

85%

500:1 (teljes be / teljes ki)

0,8 m – 11,3 m (3,1 m - 3,7 m 100"-os kép esetén)

21” - 300” (43 x 32 cm - 610 x 457 cm)

1x – 4x

Függőleges: +/- 30° (Auto / manuális)

SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC

UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA

1080i / 720p / 576p / 480p

1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC /  

NTSC4.43 / SECAM

Standard, prezentáció, mozi, videó, sRGB

Digitális gamma korrekció

7,0 W RMS, mono

CSATLAKOZÓK

Analóg RGB bemenet 1

Digitális RGB / Analóg RGB bemenet 2 

Analóg RGB kimenet

S-Video bemenet

Kompozit video bemenet

Audió bemenet 1

Audió bemenet 2

Audió bemenet 3

Audió kimenet

Szervizcsatlakozó / Vezérlés

Hálózati port

Mini D-Sub 15 tűs (komponens videó bemenet az 

opcionális adapter kábelen keresztül)

29 tűs DVI-I, HDCP-kompatibilis

Mini D-Sub 15 tűs

Mini DIN 4 tűs

RCA x 1

3,5 mm-es sztereó mini jack

3,5 mm-es sztereó mini jack

RCA x 2 (L/R)

3,5 mm-es sztereó mini-jack (változtatható jelszint)

Mini D-Sub 9 tűs

RJ-45

Mini D-Sub 15 tűs (komponens videó bemenet az 

opcionális adapter kábelen keresztül)

29 tűs DVI-I, HDCP-kompatibilis

Mini D-Sub 15 tűs

Mini DIN 4 tűs

RCA x 1

3,5 mm-es sztereó mini jack

3,5 mm-es sztereó mini jack

RCA x 2 (L/R)

3,5 mm-es sztereó mini-jack (változtatható jelszint)

Mini D-Sub 9 tűs

RJ-45

Mini D-Sub 15 tűs (komponens videó bemenet az 

opcionális adapter kábelen keresztül)

29 tűs DVI-I, HDCP-kompatibilis

Mini D-Sub 15 tűs

Mini DIN 4 tűs

RCA x 1

3,5 mm-es sztereó mini jack

3,5 mm-es sztereó mini jack

RCA x 2 (L/R)

3,5 mm-es sztereó mini-jack (változtatható jelszint)

Mini D-Sub 9 tűs

RJ-45

Mini D-Sub 15 tűs (komponens videó bemenet az 

opcionális adapter kábelen keresztül)

29 tűs DVI-I, HDCP-kompatibilis

Mini D-Sub 15 tűs

Mini DIN 4 tűs

RCA x 1

3,5 mm-es sztereó mini jack

3,5 mm-es sztereó mini jack

RCA x 2 (L/R)

3,5 mm-es sztereó mini-jack (változtatható jelszint)

Mini D-Sub 9 tűs

RJ-45

MECHANIKA

Előoldali döntés

Hátsó beállító mechanizmus

Mechanikus lábbal, maximum 10°-os képemelés

Egy elforgatható láb a finombeállításhoz

Mechanikus lábbal, maximum 10°-os képemelés

Egy elforgatható láb a finombeállításhoz

Mechanikus lábbal, maximum 10°-os képemelés

Egy elforgatható láb a finombeállításhoz

Mechanikus lábbal, maximum 10°-os képemelés

Egy elforgatható láb a finombeállításhoz

NÉVLEGES ADATOK

Méretek (Szé x Ma x Mé)

Tömeg

Tápellátás

Teljesítményfelvétel

Zajszint

Üzemeltetési hőmérséklet- tartomány

Tárolási hőmérséklettartomány

Garancia

317 mm x 111 mm x 336 mm

3,3 kg

100V - 240V AC, 50/60Hz

Normál mód: 325W / Csendes mód: 240W /

Készenlét: 11W / Energiatakarékos: 3W

Normál mód: 35dBA / Csendes mód: 29dBA

+5°C - +40°C

-10°C - +50°C

3 év

317 mm x 111 mm x 336 mm

3,3 kg

100V - 240V AC, 50/60Hz

Normál mód: 325W / Csendes mód: 240W /

Készenlét: 11W / Energiatakarékos: 3W

Normál mód: 35dBA / Csendes mód: 29dBA

+5°C - +40°C

-10°C - +50°C

3 év

317 mm x 111 mm x 336 mm

3,3 kg

100V - 240V AC, 50/60Hz

Normál mód: 295W / Csendes mód: 240W /

Készenlét: 11W / Energiatakarékos: 3W

Normál mód: 35dBA / Csendes mód: 29dBA

+5°C - +40°C

-10°C - +50°C

3 év

317 mm x 111 mm x 336 mm

3,3 kg

100V - 240V AC, 50/60Hz

Normál mód: 295W / Csendes mód: 240W /

Készenlét: 11W / Energiatakarékos: 3W

Normál mód: 35dBA / Csendes mód: 29dBA

+5°C - +40°C

-10°C - +50°C

3 év

Egyes illusztrációk szimulált képek a megjelenítés tisztasága érdekében. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul.

A műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak. ™ és ®: Az összes cég- és/vagy terméknév a megfelelő gyártó adott piacon és/vagy országokban érvényes védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

VALÓDI VETÍTÉSI TÁVOLSÁGOK AZ LV-8300 PROJEKTOR ESETÉN

Vetített kép mérete

Inch

(Szé x Ma) cm

21

45 x 28

40

86 x 54

80

172 x 108

100

215 x 134

150

323 x 202

200

431 x 269

300

646 x 404

Vetítési távolság

Max. zoom - 1,1 m 2,3 m 2,9 m 4,4 m 5,9 m 8,8 m

Min. zoom 0,7 m 1,4 m 2,8 m 3,5 m 5,3 m 7,1 m 10,7 m

Magasság, H1 24 cm 46 cm 92 cm 114 cm 172 cm 229 cm 343 cm

Magasság, H2 4 cm 8 cm 16 cm 20 cm 30 cm 40 cm 61 cm

VALÓDI VETÍTÉSI TÁVOLSÁGOK AZ LV-7375, LV-7370 ÉS 7275 PROJEKTOROK ESETÉN

Vetített kép mérete

Inch

(Szé x Ma) cm

21

43 x 32

40

81 x 61

80

163 x 122

100

203 x 152

150

305 x 229

200

406 x 305

300

610x 457

Vetítési távolság

Max. zoom - 1,2 m 2,5 m 3,1 m 4,7 m 6,2 m 9,4 m

Min. zoom 0,8 m 1,5 m 3,0 m 3,7 m 5,6 m 7,5 m 11,3 m

Magasság, H1 27 cm 51 cm 103 cm 128 cm 193 cm 257 cm 386 cm

Magasság, H2 5 cm 10 cm 19 cm 24 cm 36 cm 48 cm 71 cm
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Optikai tengely, ha a kép vetítése  

a felületre merőlegesen történik.

Optikai tengely, ha a kép vetítése  

a felületre merőlegesen történik.

H1 H1

H2 H2

10,7 m (Min. zoom) 11,3 m (Min. zoom)

8,8 m (Max. zoom) 9,4 m (Max. zoom)

5,9 m 6,2 m

4,4 m 4,7 m

2,3 m 2,5 m

1,1 m 1,2 m

40" 40"

31" 32"

66"
67"

80" 80"
125"

126"

150"

150"

200"

200"

166"

165"

300"

300"

247"

250"

Vetített Vetített

300"

300"

Zoom (max.) Zoom (max.)

Zoom (min.)

Zoom (min.)


