
HD26 Super-sized home
entertainment

Heldere levendige kleuren en 3.200 ANSI lumens dus ook voor lichte ruimtes

Geweldige 1080p beeldkwaliteit in Full HD, ook in 3D

Kristalhelder met zeer hoge Contrast Ratio van 25.000:1

Makkelijk aan te sluiten - 2x HDMI en MHL-ondersteuning en ingebouwde 10W
luidspreker



HD26
Super-sized home entertainment 

Gemaakt voor super-sized 1080p home entertainment, is de heldere HD26 perfect voor het bekijken van tv-shows, sport en films of het spelen van
'action games' op een groot scherm. 

Met een ingebouwde luidspreker en twee HDMI-ingangen is de HD26 eenvoudig te installeren en te gebruiken. Verander hem in een slimme
projector door het aansluiten van uw smartphone of tablet met MHL en u kunt games spelen, video's van internet 'streamen' en foto's delen op het
grote scherm.

U kunt zelfs de HD26 in uw eigen persoonlijke slimme projector veranderen via MHL. Sluit eenvoudig uw MHL-compatibele mobiele apparaat aan
om online content, apps, films, games en foto's te bekijken, die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat.

Door gebruik te maken van de nieuwste DLP ®-technologie, levert de HD26 uitzonderlijke Full HD 1080p-kwaliteit en overweldigende 3D-beelden.
De HD26 zorgt voor uitzonderlijke licht- en schaduwdetails door zijn verbluffend heldere beeld met perfect uitgebalanceerde levendige kleuren,
hetgeen alleen mogelijk is met een hoog-contrast projector.

Scherpere, gedetailleerdere weergave
met 1920 x 1080p pixels, perfect voor
het bekijken van Blu-ray films en het
spelen van video games, zonder
'downscaling' of compressie.

Full HD 1080p

Full 3D
Optoma projectoren kunnen ware '3D-content' weergeven vanaf bijna
ieder '3D Display'-apparaat, inclusief 3D Blu-ray en de nieuwste
generatie game computers. Ondersteuning voor 144Hz 'rapid refresh
rate' zorgt voor vloeiende trillingsvrije beelden.

Gaming Mode
'Gaming Mode' optimaliseert uw projector voor lichtresponstijden,
maximaal contrast en levendige kleuren om elk detail vast te leggen -
waardoor u zich kunt focussen op het winnen.

Met de HDMI-Link kunt u twee of meer
HDMI-CEC-compatibele apparaten met
een enkele afstandsbediening aan- en
uitzetten.

2,000:1 25,000:1

MHL-Connectiviteit
Verander uw projector in een 'smart display' door het aansluiten van
uw smartphone of tablet met een enkele kabel door gebruik te maken
van MHL. Nu kunt u games spelen, video's en foto's afspelen op het
grote scherm.

HDMI-Link

Dynamic Black
Deze functie past de lamp output heel geleidelijk automatisch aan,
gebaseerd op de helderheidsinformatie van elk beeld, om zo een
verbluffende contrast ratio te bewerkstellingen en meer diepte in het
beeld te creëren. Lichte scènes worden scherp en helder
weergegeven, terwijl de donkere scènes gedetailleerd blijven met
diepe zwarttinten en uitzonderlijke licht- en schaduwdetails.



24p
De meeste films worden opgenomen met 24 frames per seconde
(fps). Om de zuiverheid van de oorspronkelijke afbeelding te
behouden, kunnen Optoma projectoren high definition bronnen met
24 fps ontvangen om films precies zo weer te geven als de regisseur
bedoeld heeft.

Verbluffende Kleuren
Voor levendige, natuurlijk ogende beelden zijn Optoma projectoren
uitgerust met 'BrilliantColor™ multi-colour processing'-technologie.

Kleurengarantie
Geniet de komende jaren van schitterende kleuren; Optoma
garandeert vijf jaar consistente prestaties.

Ingebouwde Luidspreker
Maak uw home entertainment ervaring compleet met het gemak van
een krachtige ingebouwde luidspreker. Met ingebouwde luidsprekers
zijn dure externe luidsprekers niet meer nodig, terwijl ze eenvoudig te
gebruiken zijn en zorgen voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit.

Lange Levensduur Lamp
De verwachte levensduur van een originele Optoma projectorlamp is
een indrukwekkende 6500 uur, dus als je elke dag naar een twee uur
durende film kijkt zou de lamp bijna 9 jaar meegaan.



HD26 Specification
Weergavetechnologie DLP
Resolutie (native) 1080p 1920 x 1080

Brightness1 (Bright Mode) 3200 ANSI Lumens
Contrast 25.000:1
Geluidsniveau 26dB
Lamp Type 190W

Lamp Life2 Dynamic/Eco/Bright 6500/6000/5000 (hrs)
Throw ratio 1,48 - 1,62:1
Zoom Type 1.1x Manual
Projectielens F/2,5~2,67; f=21,9~24mm, 1.1x Manual Zoom
Grootte projectiescherm 1,06 - 7,67m (41,8" - 300") Diagonaal 16:9
Projectie-afstand 1,5 - 10m
Beeldverhouding 16:9 Standaard, 16:10/4:3 Compatibel
Offset 116% ±5%
Keystone correctie ± 40° Vertical
Gewicht 2,45
Afmetingen (B x D x H) (mm) 315 x 224 x 114
Input-/outputconnectoren 2 x HDMI (1.4a 3D support) + MHL, Audio Out 3,5mm, 12V Trigger, 3D-Sync, USB Service
Speaker 10
Audio 10W
Maximale resolutie 1080p
Computercompatibiliteit UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Videocompatibiliteit 1080p, 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p
Kleurbereik 1073,4 Miljoen
3D-ondersteuning De 3D-functies van Optoma projectoren kunnen alleen worden gebruikt met compatibele 3D-content. Typische toepassingen

zijn onder meer het gebruik van 3D-onderwijs-of 3D-ontwerp en modellering systemen. Blu-ray 3D™ en 3D-games van de
Sony ® PS3 of Microsoft® Xbox 360 worden nu ondersteund als onderdeel van de HDMI-specificatie v1.4a.

3D-compatibiliteit Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

3D-kijkervaring ZF2300 Starter Kit vereist - Apart verkrijgbaar
(Extra brillen zijn ook te bestellen)

Horizontale scansnelheid 15,375~91,146 KHz
Verticale scansnelheid 24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)
Stroomvoorziening Input: 110 - 220v
Stroomverbruik 233W BRIGHT mode < 0,5W Standby mode, 193W Eco mode < 0,5W Standby mode
Gebruiksomstandigheden 5°C - 40°C, Max. Vochtigheid 85%, Max. Hoogte 3000m
Uniformiteit 80%
Beveiliging 'Security Bar', Kensington Slot, Paswoordbeveiliging
On Screen Display 27 Talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Nederlands, Zweeds, Fins, Grieks, Deens, Noors, Pools,

Russisch, Vereenvoudigd_Chinees, Traditioneel_Chinees, Koreaans, Arabisch, Japans, Thais, Hongaars, Tsjechoslowaaks,
Turks, Vietnamees, Farsi, Roemeens, Indonesisch

Afstandsbediening 'Full function' afstandsbediening met 'direct source selecting' en 'backlight'
Standaard accessoires AC Stroomkabel, 'Back-lit' IR Afstandsbediening met Batterijen, 'Quick Start'-Kaart, CD Handleiding, Garantiekaart
Optionele accessoires Plafondbeugel, Scherm
Optional Wireless Ja
Garantie 2 Years
Garantie 2
RoHS Voldoet aan de eisen
Features Full 3D 1080p Support, Dynamic Black
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1Lamp based projectors brightness and lifetime will vary depending on selected projector mode, environmental conditions and usage.
As is common with all lamp based projectors, brightness will decrease over the lamp lifetime. LED projectors do not have a replaceable

lamp and the brightness does not decay significantly over the product lifetime. 2Typical lamp life achieved through testing. Will vary
according to operational use and environmental conditions. DLP®, and the DLP logo are registered trademarks of Texas Instruments.
All other product names and company names used herein are for identifications purposes only and may be trademarks or registered

trademarks of their respective owners. All images of products are for representation purposes only. Whilst every care is taken to
provide accurate images of our products, actual products may differ slightly. Some product images may have been digitally altered by

us to add an Optoma logo to the front panel. Optoma reserves the right to amend or alter actual product or product images without
notice. Some images may have been simulated. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.
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