
Acer P7290 
 

Az Acer P7290 projektor vezető technológiákkal van felszerelve, hogy átütő erejű, 
professzionális üzleti prezentációkat vetíthessen segítségével. Ez a DLP® minősített 
projektor élénk, élethű látványt nyújt és nagy energia megtakarítást garantál, az Acer ePower 
Management technológiának köszönhetően.  

 Kivételes megjelenítés  

 A továbbfejlesztett Acer ColorBoost II+ életteli grafikákat és csodás részleteket ad 
vissza a nagy teljesítményű képfeldolgozás és a fejlett lámpa-megvilágítási 
technológia jóvoltából. Az XGA felbontás éles részleteket tár elénk és még az apró 
betűs rész is kiválóan látszik. Továbbá a felhasználó meghatározhatja a 
megjelenítendő részletesség szintjét is, függően a felhasználás céljától. Az 5000 ANSI 
lumenes fényerő és a 3000:1 kontrasztarány kristály tiszta, életteli képeket vetít akár 
távolról, nagyméretű vászonra is.   

 Pofon egyszerű beállítás  
 Az Empowering gomb segítségével egyből az Acer Empowering Technológia 

hasznos eszközeihez férhet hozzá. Az Acer SmartFormat technológia minden féle 
formátumot támogat, és azonnal vetíthet is szélesvásznú anyagot mindenféle bonyolult 
felbontási beállítás nélkül. Valamint a kényelmes Telepítési menü jóvoltából többé már 
nem lesz szükség bemeneti jelre a beállítás előtt, így az installáció nagyságrendekkel 
könnyebb lesz.  

  
 Nagyszerű használhatóság  

 A HDMI™ csatlakozó tömörítetlen digitális jeleket és multi-csatornás hangot 
továbbít a kivételes HD látvány és a lehető legmagasabb minőségű videó és hanghatás 
érdekében. Továbbá a teljesen digitális DVI-D csatlakozó támogatja az analóg és 
digitális HD jeleket is, valamint HDCP-t, hogy a csatlakozás biztonságos legyen a 
média forrásokkal, míg az S/PDIF segítségével akár 5.1-csatornás hangrendszer is az 
eszközhöz kapcsolható, mellyel a hangzás igazán átható lesz. Az Acer P7290 
projektor továbbá fel van szerelve két D-Sub és audió csatlakozó párossal, mely 
segítségével akár két számítógépet is az eszközhöz csatlakozhatunk, hogy a források 
közötti váltás még rugalmasabb legyen.   

 Környezetbarát funkcionalitás  
 Az Acer EcoProjection technológia lecsökkenti a készenléti állapotban mért 

fogyasztást csupán egyetlen wattra, hogy az energiagazdálkodás maximálisan 
környezetbarát legyen. Akár 3000 órányi lámpa üzemidő kíméli meg a használót a gyakori 
csere költségétől és biztosítja a hosszú távú, megbízható projektor működést. Az ECO 
üzemmód meghosszabbítja a lámpa élettartamát, valamint csökkenti a zajt és az áram 
fogyasztást. Az alacsony, 29 dBA zajszint biztosítja, hogy a jól hallható előadásokat ne 
zavarja meg semmi. Az Acer Instant Pack technológia jóvoltából biztonságosan kihúzhatja 
a tápkábelt rögtön, miután kikapcsolta a P7290-t – nem kell várnia, míg a készülék lehűl, 
így gyorsan összecsomagolható és már indulhat is! A P7290 automatikusan kikapcsol, ha 
hosszabb idő után sem érzékel bemeneti jelet.  

  



P7290 (CBII+ & Eco) 
  
 

P7290 (CBII+ & Eco) DLPTM, XGA 1024*768, 5,4kg, 
contr.:3000:1, bright.:5000 LUMENS, Vert&Horiz.keystone, 
35/29dB, HDMI, DVI, PiP, s/pdif  
Part NumberEY.K0801.001   

Kijelző technológia   DLP™, Digital light processzor 

Valós felbontás   Valós XGA (1,024 x 768) 

Tömörített felbontás   Maximum UXGA (1,600 x 1,200), WSXGA+ (1,680x1,050) 

Tipikus színek   1.07 milliárd szín 

Fényerő (ANSI 
lumen)  

 5,000 ANSI Lumen (Standard mód), 4,000 ANSI Lumen 
(ECO mód) 

Kontrasztarány   3000:1 

Zajszint   35 dBA (Standard mód), 29 dBA (ECO mód)-  

Súly   5.4Kg  

Méretek   404 x 315 x 120 mm  

Számítógép-
kompatibilitás  

 IBM PC és vele kompatibiisek, Apple Macintosh, iMac, és 
VESA szabványú WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ 
(1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA 
(1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 
1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 
480) 

Videó-kompatibilitás  

 NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM 
(B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 
576p), SDTV (480i, 576i)  

Kép a képben 
támogatás (PiP)  

 Igen 

Képarány   4:3 (Valós), 16:9 

Digitális Zoom   Igen, 8X 

Vízszintes 
letapogatási 
frekvencia  

 27 ~ 92 kHz 

Függőleges 
letapogatási 
frekvencia  

 50 ~ 85 Hz  



Vetítési távolság   1.2m ~ 9.6m 

Vetített kép mérete 
(átlósan)  

 79cm ~ 762cm 

Trapéztorzítás-
korrekció  

 +/-40 fok (Függőleges), +/-15 fok (Vízszintes), Manuális 

Audió   2 beépített hangszóró 3 W-os kimenettel 

Lámpa élettartam   2,000 óra (Standard mód), 3,000 óra (ECO mód)  

Lámpa típusa   Philips 350 W felhasználó által cserélhető P-VIP lámpa  

Energia felhasználás   460 Watt (Működés közben), 1 Watt (Készenlét állapotban) 

Bemeneti/Kimeneti 
csatlakozók  

 Analóg RGB/Komponens Video (D-sub) x 2, Kompozit 
Video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x1, Komponens (3 
RCA) x 1, HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1, DVI (HDCP) x 
1, PC Audio (Sztereo mini jack) x 2,  

 kimeneti csatlakozók: Analóg RGB (D-sub) x 1, SPDIF 
Audio (RCA) x 1,  

 további csatlakozók: USB (Type B) x 1 RS232 (Mini DIN) x 
1 vezetékes távirányító(Mini jack) x 1 

Tartozékok  

 Tápkábel, VGA kábel, Kompozit video kábel, DVI kábel, S-
Video kábel, Komponens kábel, Távirányító, 2 elem a 
távirányítóhoz, Leszerelhető kábel tartó, Porszűrő x 2, Lencse 
védő sapka, Hordtáska, Felhasználói kézikönyv (CD-ROM), 
Üzembehelyezési útmutató, Biztonsági kártya  

Plafonra szerelhető 
funkció  

 Igen  

Garancia  
 Minden Acer projektort 2 év szervizgaranciával szállítunk, 5 

év garancia van a DMD chip-re és 1 év garancia a lámpára. 
   
 


