
LLVV--SS33
hordozható 

multimédiás minivetítő

MÉRT KÉPTÁVOLSÁG ADATOK
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LCD panel
Típus Poliszilikon TFT

Méret 3 x 0,5" (4:3 oldalarány)

Pixelek száma 800 x 600 (SVGA)

Optika
Fényforrás 150 Watt (UHP lámpa)

Fényerő és fókusztávolság F1.6 – 1.8; f = 18,3 – 21,8 mm

Optikai zoom átfogás 1.2x

Zoom és élességállítás kézi

A vetített kép függőleges eltolása 9:1

Digitális-zoom átfogás x0.5 – x16

Kép
Döntés kicsavarozható lábakkal akár 11,9 foknyi

Fényerő (normál üzemmódban) 1200 ANSI lumen

Fényerő (halk üzemmódban) 960 ANSI lumen

Kontraszt arány 300:1

Fényegyenletesség 85%

Vetítési távolságtartomány 1,3 – 6,5 méter között

Trapéztorzítás korrekció Függőleges: +/- 20 fok

Képjelek
Használható felbontásszabványok 

az RGB bemenethez XGA (tömörített)/SVGA/VGA

HDTV 1080i/1035i/720p kompatibilis

Színrendszerek NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL,-M, PAL-Ns

Vízszintes felbontás 

(video bemenet) 500 televíziós képsor

Eltérítési frekvenciák

Vízszintes 10 – 80 kHz

Függőleges 10 – 100 Hz

Képpont órajel 100 MHz

Mennyezeti tartóállvány (LV-CL09)

SCART kábel (LV-CA31)

Komponens kábel (LV-CA32)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

(normál vetítőlencsét használva)

Egyéb jellemzők
Beépített hangszóró 4 cm x 3 cm, 1 W, Mono

Alkalmazott eljárások Progresszív letapogatás (480i/575i)

AMMS (Automatic Scanning System)

10 bites digitális gammakorrekció

Képminőség kiválasztása Standard, magas kontrasztú, mozi, egyéni

Csatlakozók
Analóg RGB bemenet Mini D-sub, 15 pólusú

Digitális bemenet –

Video bemenet RCA x 1: kompozit bemenet; Mini D-sub (15 pólusú): 

analóg RGB bemenet/kimenet; komponens bemenet; 

SCART bemenet

Audio bemenet Sztereó mini-jack

Audio kimenet Sztereó mini-jack

Egér csatlakozó USB (B típusú) 

Technikai adatok
Tápellátás 100 V, 100 –120 V, 200 – 240 V, 50/60 Hz

Tömeg 2,2 kg

Méretek (szé. x mé. x ma.) 278 x 213 x 80 mm

Teljesítményfelvétel 244 W (halk üzemmódban: 169 W)

Zajszint 37 dB A (halk üzemmódban: 32 dB A)

Üzemeltetési 

hőmérséklettartomány 5 – 35 °C

Tárolási hőmérséklettartomány -10 – 60 °C

TM Minden vállalat/termék név az adott vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye 
az adott régióban/országban.

A Canon fenntartja az adatok mindenféle előzetes bejelentés nélküli változtatásának
jogát, továbbá nem vállal felelősséget az esetleges nyomdahibákért!

7.7m

6.5m

3.8m
3.2m

1.3m

1.1m

34” 34”

100”
100”

200” 200”

H1

H2

Max.
zoom

Min.
zoom

Képméret 34' 100' 200'

Zoom (max.) 1,1 m 3,2 m 6,5 m

Zoom (min.) 1,3 m 3,8 m 7,7 m

Magasság (H1) 46 cm 135 cm 270 cm

Magasság (H2) 5 cm 15 cm 30 cm

Vetítés varázsütésre

bárhol, bármikor



Tökéletesség a vetítésben...

otthon, útközben, mindenütt

A Canon LV-S3 hordozható minivetítője magas színvonalat és teljesítményt biztosít elérhető áron.

Tökéletes utazó termékbemutatókhoz. Látványos az otthoni filmvetítésnél. Ráadásul könnyű,

rendkívül helytakarékos és használata is igen egyszerű. Bárhol beüzemelheti és bármilyen

körülmények között remek előadásban gyönyörködhet. Mindezt sokrétű funkciók teszik teljessé,

nem is beszélve a multimédiás eszközök egész sorához történő egyszerű csatlakoztathatóságról.

PONTOS KÉPBEÁLLÍTÁS

Az összesen hat képbeállítási opció tökéletessé

teszi az élményt minden helyzetben.

Nagykontrasztú üzemmódban a grafikonok és

fényképek élesebbek. A mozi üzemmód

elsötétített szobában tartott filmvetítéshez 

való. Az egyéni üzemmóddal a különböző

tényezőket szabadon beigazíthatjuk. 

Az automatikus utánigazítási (auto image)

üzemmód mindig tökéletesen adja vissza 

a tiszta fekete felületeket - az automatikus

szürkeárnyalatok pedig biztosítják 

a különlegesen éles fekete-fehér képet.

EGYENLETES, TISZTA LÁTVÁNY

Válassza az LV-S3-at ha egyenletes mozgást,

tisztán látható átlós vonalakat és rendkívül éles

körvonalú feliratokat szeretne a vetítővásznon.

A berendezés az új progresszív letapogatási

technológia alkalmazásával éri el ezt a hatást,

amellyel szemben a hagyományos váltott soros

letapogatás képremegést okozhat.

TORZÍTÁSMENTES KÉP

Ha a vetítő optikai tengelye nem zár be

derékszöget a vetítővászonnal, akkor

képtorzulás lép fel. Az LV-S3 ilyen esetben

függőleges trapézkorrekciót alkalmazz 

a probléma leküzdésére. Így a vetítő

elhelyezése egyszerűbb, még a legkisebb

szobában is megoldható, és Önnek soha nem

kell lemondania a tökéletesen arányos képről.

RENDKÍVÜL CSÖNDES, EGYSZERŰ

HASZNÁLNI

Ha egy kisméretű irodában tart üzleti bemu-

tatót vagy ha filmet néz otthon a nappalijában,

nyilván nem kíván zavaró háttérzajt. Ilyenkor

egyszerűen kapcsolja be a csendes üzem-

módot (32 dB), és a vetítő szinte hangtalan

működésre vált. A ventillátorzajt amúgy is 

a lehető legkevesebbre csökkentettük, mivel 

a hűtőrendszer automatikusan a szobahőmér-

séklethez igazodik. Az LV-S3 működtetése

egyszerű, a miniatűr távirányítóval minden

művelet egy gombnyomás. Még egy külön-

leges, bemutatókhoz használható távirányító 

is készül hozzá, amellyel valamennyi

egérfunkciót is kézben tarthatjuk.

Váltott soros letapogatás

Progresszív letapogatás. 

Nincs képremegés.

RENDKÍVÜLI FÉNYERŐ ÉS

HELYTAKARÉKOSSÁG

Akár nappali fénynél, félhomályban vagy

sötétben tartja a vetítést, az LV-S3 mindig

ragyogó tiszta képeket ad – köszönhetően

nagy, 1200 ANSI lumenes fényerejének és

valódi SVGA felbontásának. A rendkívül jó

helykihasználást nagy teljesítménnyel 

kapcsolja össze. Súlya csupán 2,2 kg,

alapterülete alig több egy A5-ös méretű

lapénál. Így bárhol használja is, könnyedén

ragyogó, eleven színeket varázsolhat elő vele.

TELJES KÖRŰ CSATLAKOZTATHATÓSÁG

Ha multimédiás eszközöket használ LV-S3

vetítőjével – legyen az VCR, DVD-lejátszó vagy

nagyfelbontású TV-készülék – csak illessze

össze a csatlakozókat, és kezdődhet a vetítés. 

A csúcsminőségű komponens videókapcsolat

jobb képminőséget biztosít és egy egész sor

különféle videójellel kompatibilis. Az LV-S3-hoz

SCART-csatlakozó is kapható kiegészítőként,

amellyel mindenféle eszköz – akár digitális

fényképezőgépek vagy játékterminálok –

kimenetéről is jó minőségű képet vetíthetünk.

Akár úgy is beállíthatja az LV-S3-at, hogy 

az Ön saját személyre szabott logóját mutassa

minden bekapcsoláskor – így a közönséget is

ámulatba ejti és a vetítő illetéktelen használóit

is korlátozhatja.

Eredeti kép A vetített kép tiszta és ragyogó

Alapértelmezett kép

Az Ön saját logója

AAzz  ÖÖnn  ssaajjáátt  llooggóójjaa

Függőleges torzítás Trapézkorrekció


