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PREDSTAVITEV

Hitachi: ED-A220N, CP-AW250N in CP-A300N

Projektorji za »ultimate« kratke razdalje
..Evolucijski modeli nudijo enostavnejšo namestitev, izboljšano delovanje, nove funkcije in seveda ultra kratke razdalje in so za 2/3
manjši in za 40 odstotkov lažji..

Hitachi napoveduje prihod treh novih LCD projektorjev, ki zagotavljajo brezkompromisno
zmogljivost in na novo definirajo, kaj kupci pričakujejo od ultra kratkorazdaljnih projektorjev. Lahki in kompaktni ED-A220N, CP-AW250N
in CP-A300N so ultra kratkorazdaljni projektorji
z najvišjo kvaliteto, ki se postavljajo s praktično
brezdistorzijsko sliko in prepričljivim dizajnom. Ti mrežni modeli zagotavljajo enostavno
upravljanje, medtem ko novi komplet stenske
namestitve poenostavlja tudi to neljubo
opravilo.
Namestitev novih modelov je povsem enostavna, ne glede na to, ali jih nameščamo na steno
ali nad tablo. Trinožni dizajn pomeni enostavno
prilagoditev oziroma popravljanje vodoravnega
kota in nagiba, kar je nujno, če želimo dobiti
kvadratno sliko.
Namestitvi na steno bo kos že ena sama oseba,
enostavna fina nastavitev šestih osi pa skupaj
zagotovijo brezhibno sliko. Okrepljeni »Hitachi
Perfect Fit« sedaj vključuje osemtočkovno prilagoditev, vse štiri kote in stranice, kar seveda pomaga postopek opraviti čim hitreje.

Zakaj ultimativno kratke razdalje?
Prednosti ultimate kratkorazdaljnih projekcij so
jasne. Ti novi modeli nudijo optimalno projekci-

jo za skoraj brezsenčne predstavitve, še posebej
pri uporabi interaktivnih aplikacij. Do zdaj smo
morali sklepati kompromis, saj so kratkorazdaljni
projektorji dodajali neželene motnje na sliki (izkrivljanje). Z novo linijo LCD projektorjev je Hitachi dodatno zmanjšal razdaljo za 80-palčne
(203-cm) zaslone na impresivnih 50 cm za standardne modele in 53 cm za širokozaslonske zaslone, hkrati pa izboljšal kakovost slike in zmanjšal distorzije.
Najbolj vidna izboljšava je seveda zmanjšanje
velikosti in teže. Novi modeli namreč zasedajo
polovico obsega Hitachi CP-A100 modelov, kot
najbližjih primerljivih projektorjev. Če jih primerjamo z ostalimi konkurenčnimi projektorji, ugotovimo, da so za 2/3 manjši in za 40 odstotkov
lažji.
Pametno načrtovanje vsebuje tudi nov pristop
pretoka zraka in hlajenja, ki izločuje en ventilator, kar zmanjšuje hrup in porabo energije. Hladen pretok zraka je možno posebej prilagoditi,
da bi optimizirali življenjsko dobo žarnice.

Majhno je tudi zeleno
Kompaktne mere in majhna teža prispevajo tudi k izboljšanju na področju varovanje okolja, z
zmanjšanjem emisij ogljika med prevozom in
distribucijo. Novi modeli ponujajo tudi zmanjša-

no moč v stanju pripravljenosti, ki rabi samo 0,3
W električne energije.
Vsi trije projektorji vključujejo mrežno povezavo standardno, kar poveča uporabnost projektorja. To med drugim pomeni, da lahko
uporabljamo pred kratkim izboljšano brezplačno programsko opremo za upravljanje
projektorjev, kot tudi zagotavljanje poročila o
uporabi.
USB povezljivost uporabnikom omogoča, da
lahko hitro in enostavno dostavimo vsebine
preko neposredne povezave s kablom iz
računalnika.

In kaj zares zmorejo?
ED-A220N ponuja 2200 lumnov svetilnosti in je
namenjen predvsem za uporabo v izobraževalnih okoljih, medtem ko se CP-AW250N in CPA300N bahata s kar 2500 in 3000 lumni.
Vsi trije projektorji koristijo Hitachijeve ugodnosti Active Iris, ki proizvaja kontrastno razmerje
2000 : 1, kar jim omogoča projekcijo čisto črne
barve tako v svetlih, kot tudi v temnih prostorih.
Vsak model je opremljen še z desetvatnim zvočnikom, ki zagotavlja jasen zvok na sestankih in v
učilnicah.
Na voljo so pri slovenskemu Hitachi uvozniku podjetju Lukvel.
(P.R.)

Interaktivne table HITACHIprednost pred ostalimi!
> vodilni uvoznik in distributer
multimedijske predstavitvene
opreme
> najem avdio-video opreme
za dogodke
> projektiranje in inženiring
> izvedba konferenčnih
dvoran in izobraževalnih prostorov
> inteligentni sistemi - “pametne
hiše”
> servis
Lukvel d.o.o., Dolenjska cesta 166,
SI-1000 Ljubljana; t.: 01/ 427 29 45;
e-pošta: info@lukvel.si
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