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GT760

DLP® Projector

Schitterende & Overweldigende 3D Home Entertainment Projector
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HD Ready

Ervaar heldere films en games met de GT760 HD Ready
3D-projector.
Bereid u voor op levensgrote 3D-games, -films en -sport! Doordat hij uiterst geschikt is voor gebruik met de nieuwste HDspelers en -consoles produceert de GT760, heldere immense, overweldigende 2D en 3D-visuals, groter dan uw TV en van
slechts 1 meter afstand van de muur; ideaal voor iedere ruimte, groot of klein.
De GT760 geeft heldere, kleurige beelden weer met uitzonderlijk licht- en schaduwdetails, zodat hij perfect is om zowel
overdag als ‘s avonds te kijken. U kunt hem zelfs aansluiten op externe luidsprekers voor volledig overweldigende “surround
sound” of op uw gemak luisteren naar films met de ingebouwde speaker. En omdat dit alles in een zeer compact formaat is
uitgevoerd is de GT760 uw ideale partner om deze verbluffende ervaring met iedereen en overal te delen! Ideaal om hem mee
te nemen naar uw vriend’s huis om de wedstrijd te bekijken of dat nieuwe spel te spelen op een groot scherm.
Short Throw Projectie

Entertainment met het licht aan

Full 3D

Geeft indrukwekkend groter weer dan 80” diagonaal beeld vanaf
minder dan 1 meter vanaf het scherm. Hierdoor kunt u de projector
dichter bij de muur zetten, hetgeen schaduwen reduceert en u heel
gemakkelijk overweldigende games laat spelen.

De GT760 produceert fantastische beelden, zelfs met het licht
aan. Omdat hij ontworpen is voor gebruik op dezelfde manier als
uw conventionele TV, kan de GT760 door zijn hoge helderheid
gebruikt worden voor het kijken van televisie en films of om de
nieuwste “motion-controlled” games mee te spelen, zelfs zonder
het licht te dimmen.

Door gebruik te maken van de inherente snelheid van DLPtechnologie, kan de Optoma GT760 Full 3D-projector ware
“3D-content” weergeven vanaf bijna ieder “3D display”apparaat, inclusief 3D Blu-ray, PS3 en Xbox.

GT760

GT760 met het licht aan

Normale Projector

Traditionele Home Entertainment projectoren met het licht aan

3D “motion-controlled gaming”
De nieuwste spellen voor Playstation®3 Move en Xbox 360
Kinect ondersteunen niet alleen vaak “motion-control”, maar
zijn vaak ook in 3D! Stelt u zich eens voor dat u uw avatar
niet alleen kunt bedienen door middel van “Kinect” of “PS3™
Move” maar zelfs in verbluffende 3D-kwaliteit. Wel, nu kunt u
genieten van deze ongelooflijke 3D “motion-controlled” ervaring
en uw hoogstpersoonlijke “virtual reality suite” creëren.

DLP® Technologie – De mooiste 3D home cinema-ervaring!

Anders dan concurrerende technologieën, gebruikt DLP® van
Texas Instruments miljoenen kleine spiegeltjes voor maximale
licht-output, terwijl de inherente snelheid en hoge ANSI contrast
perfect samenwerken om zo “crosstalk” geheel uit te sluiten en
de meest levendige en niet te stuiten 3D-ervaring ooit te creëren.

DLP®

Other

Waarom zou ik een projector gebruiken voor 3D?

3D-Films:

3D-Gaming:

Het is een wereldwijd geaccepteerd feit dat hoe groter de
afbeelding, hoe groter het 3D-effect - om het beste resultaat te
verkrijgen is het essentieel om uw blikveld te vullen, zonder dat u te
dicht bij het scherm hoeft te zitten. Zelfs een reusachtige 50 inch TV
kan slechts een klein gedeelte van de 3D-wereld creëren, terwijl de
overweldiging en opwinding die een groot projectiescherm creëert,
u het gevoel geeft dat u onderdeel bent van de actie!

Nu al de nieuwste 3D-films op Blu-ray 3D™ verkrijgbaar zijn
kunt u thuis genieten van dezelfde verbazingwekkende 3D
cinema-ervaring in fantastisch 1080p Full High Definition.

Zet uw zinnen op de GT760 voor de meest geweldige 3D
gaming-ervaring. Met een onberispelijke resonsetijd kunt u het
perfecte schot instellen terwijl de kogels van scherpschutters
u rond de oren vliegen; zie brandende schepen in de verte
verdwijnen; bijlzwaaiende zombies uit het scherm slingeren
– de mogelijkheden zijn eindeloos. Combineer dit met “activemotion gaming” om uw hoogstpersoonlijke “virtual reality suite”
te creëren.
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Heeft u geen kaartjes kunnen bemachtigen voor de grote
wedstrijd? - De GT760 brengt het grote beeld bij u thuis
zoals nooit tevoren. Nu er ieder seizoen steeds meer grote
wedstrijden in 3D worden uitgezonden, zult u nooit meer die
fantastische momenten hoeven te missen en kunt u ze steeds
weer herbeleven alsof u er zelf bij was.
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3D-Sport:

Functies

”Dynamic Mode”

“Quick Resume”

Verbluffende Kleuren

“Dynamic black” past de lamp output heel geleidelijk
automatisch aan, gebaseerd op de helderheidsinformatie
van elk beeld; om zo een verbluffende contrast ratio te
bewerkstelligen van 20.000:1. Lichte scenes zijn scherp en
helder, terwijl donkere scenes gedetailleerd blijven met diepe
zwarttinten, met als resultaat uitzonderlijk gedetailleerd beeld
van licht en schaduw.

Bespaar tijd doordat u niet hoeft te wachten totdat de projector
is afgekoeld alvorens hem opnieuw te kunnen opstarten. Als de
projector per ongeluk wordt uitgezet, zorgt deze functie ervoor
dat hij direct weer aangezet kan worden, mits binnen een
periode van 100 seconden geselecteerd.

The GT760 incorporates BrilliantColor™ multi-colour
processing technology to bring stunning, vibrant colour to your
screen. You can even fine tune colours for ultimate precision.

AAN

Afkoelen
Instant AAn

(binnen 100) sec.)

Lange Levensduur Lamp
Ingebouwde Audio
Maak uw cinema-ervaring compleet met de ingebouwde
luidspreker. Voor het ultieme geluid kunt u hem zelfs nog
aansluiten op een externe luidspreker.

De nieuwe lamptechnologie die is geïntegreerd in de
GT760 zorgt ervoor dat de levensduur van de lamp nu een
ongelooflijke 6000 uur2 bedraagt.
Als u iedere dag een twee uur
durende film zou kijken dat
zou de lamp dus meer dan
8 jaar meegaan.

Kleurengarantie
We zijn er zo zeker van dat de beeldkleurenkwaliteit van de
GT760 net zo goed blijft als de dag waarop u hem kocht, dat
Optoma hierop een garantie geeft van vijf jaar.
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GT760
Projectieafstand 0,5 - 2,5m (16:10 Aspect Ratio)

GT760 Specifications Highlights
HD-Ready
Helderheid1
Dynamisch Contrast
Hoorbare ruis
Throw Ratio
Zoom
Levensduur lamp2

720p (1280 x 800 Standaard)
3400 ANSI Lumens
20.000:1
29dB
0.52:1
Fixed
6000 uur (Eco mode)
HDMI v1.4a 3D, 2x VGA (PC/YPbPr),
Aansluitingen
Inputs Composite Video, S-Video, Audio In
3.5mm stereo socket
Output VGA, Audio Out 3.5mm stereo socket
Control RS232, USB
Speaker 2W
1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC,
2D-Compatibiliteit
SECAM
Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
3D-Compatibiliteit
Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
ZD301 DLP Link bril vereist 3D-Viewing
apart verkrijgbaar
Afmetingen
288 x 220 x 86mm
Gewicht
2,55Kg
Garantie kan verschillen per land.
Garantie
Informeer bij uw locale leverancier
naar de details
Part Nummer
95.8TN01GC1E
EAN Nummer
5060059047901
Lensdop, Stroomkabel,
In de doos
IR Afstandsbediening met Batterijen,
“Quick Start”-kaart, Garantiekaart
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Bezoek onze website voor de volledige specificaties
op: www.optoma.nl
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Projectie-afstand
Horizontaal
Verticaal
Diagonaal
(m)
Beeldformaat (m) Beeldformaat (m) Beeldformaat (m)
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
2.00
2.50

1.73
1.92
2.12
2.31
2.50
2.69
2.88
3.85
4.81

1.08
1.20
1.32
1.44
1.56
1.68
1.80
2.40
3.00

2.04
2.27
2.49
2.72
2.95
3.17
3.40
4.54
5.67

Diagonaal
Beeldformaat
(inch)

"Image Offset"
(m)

80.35
89.28
98.21
107.14
116.07
125.00
133.92
178.57
223.21

0.13
0.15
0.16
0.18
0.19
0.21
0.22
0.30
0.37

Uitsluitend ter Indicatie

GT760 Aansluitingen

Optoma Accessories

1

USB (Remote Mouse)

2

HDMI

3

Video

4

S-Video

5

VGA Out

6

VGA 1

7

RS232

8

Audio In

Optoma schermen worden gemaakt van de hoogste
kwaliteit schermstoffen om de meeste echte, levendige
en dynamische beelden weer te geven.

9

VGA 2

Bezoek s.v.p. www.optomaeurope.com

ZD301 - 3D Glasses
Universele plafondbeugel met/zonder verlengstuk
(verstelbare hoogte 290mm–810mm/140 mm)
verkrijgbaar in zwart en wit.
Screens

10 Kensington™ Slot
11 Audio Out
We weten dat het verbeteren van onze producten de
beste manier is om de milieubelasting te reduceren.
Daarom ontwerpen wij onze producten bij Optoma
zodanig dat ze langer meegaan, gebruiken we minder
materiaal, vervoeren we ze met minimale verpakking en
zorgen we ervoor dat ze geen giftige stoffen bevatten.
Uiteraard wordt energie-efficiëntie en recyclebaarheid
al in de ontwerpfase meegenomen. Met ieder nieuw
product streven we ernaar de belasting voor het milieu
te verminderen. Bezoek onze website voor uitgebreide
informatie m.b.t. het “Optoma Project Green”.

Optoma Benelux B.V., Randstad 22-123, 1316 BW Almere
Tel: +31 (0) 36 8200 252 Fax: +31 (0) 36 548 9052

www.optoma.nl
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1
Helderheid zal variëren, afhankelijk van de geselecteerde projectormodus, omgevingsomstandigheden en het gebruik. Zoals gebruikelijk is bij alle projectoren, zal de helderheid op den duur afnemen. 2Vastgestelde levensduur van de lamp bereikt door middel van testen. Is afhankelijk van het gebruik en de
omgevingsomstandigheden. Copyright © 2013, Optoma Europe Ltd. DLP®, en het DLP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Texas Instruments. Alle andere hier genoemde productnamen en bedrijfsnamen zijn uitsluitend gebruikt ter identificatie en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend voor presentatiedoeleinden. Hoewel de uiterste zorg besteed wordt aan het nauwkeurig afbeelden van onze producten, kunnen de werkelijke producten enigszins verschillen. Sommige productbeelden kunnen digitaal door
ons zijn aangepast om een Optoma logo toe te voegen op het frontpaneel. Optoma behoudt zich het recht voor om werkelijke producten of productafbeeldingen aan te passen of te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. Sommige afbeeldingen kunnen zijn nagebootst. Alle specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen voorbehouden.

