TABELA DE PREÇOS
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PROJECTORES CON TECNOLOGIA D-ILA - SERIE ZEUS

DLA-Z1

35.855,00€

JVC Flagship. A melhor tecnologia JVC aplicada a
uma experiência visual 4K no seu melhor. Uma
imagem de alta definição com o máximo de
detalhes, projetada em cada centímetro da tela
grande. Agora você pode usufruir da melhor
qualidade de imagem com todo seu realismo e para
qualquer tipo de conteúdo visual, desde filmes até
Desporto, passando por documentários 3D. Graças
à sua dinâmica, relação de contraste infinito: 1,
controle de luz dinâmico e nível de pico de 3.000
lúmens, o projetor oferece reprodução ideal para
qualquer conteúdo HDR e vídeo de resolução 4K.

DLA-Z1E - EAN CODE 4975769442001

PROJECTORES CON TECNOLOGIA D-ILA - SERIE LEO

DLA-NX9

18.440,00€

O DLA-NX9 é o primeiro projector de home theater
8K / e-shift do mundo o novo dispositivo 4K D-ILA
nativo de 0,69 polegadas com um novo design
externo. A tecnologia 8K / e-shift juntamente com
sua lente de vidro de 100 mm de diâmetro atinge
uma resolução equivalente a 8K (8192 x 4230) que
rivaliza com a realidade, mesmo em telas grandes.
A tecnologia de controle multi-pixel exclusiva
converte imagens FHD e 4K em imagens de alta
definição de 8K. A função de mapeamento
automático de tons que ajusta perfeitamente as
configurações com base nas informações de
masterização projeta o conteúdo HDR10 com
qualidade ideal. Combinando brilho de 2.200 lm,
taxa de contraste dinâmico de 1.000.000: 1 e ampla
gama de cores que vai além da faixa DCI-P3, o
projetor reproduz fielmente o conteúdo mais
recente, incluindo HDR10 e HLG. O Clear Motion
Drive renovado em conjunto com Motion Enhance
reduz significativamente o desfoque de movimento.
DLA-NX9BE - EAN CODE 4975769457111
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PROJECTORES CON TECNOLOGIA D-ILA - SERIE LEO

DLA-N7

8.199,00€

O projector JVC DLA-N7 D-ILA apresenta um
design completamente novo, incluindo as funções
de projeção mais recentes. Por exemplo, com o
novo dispositivo 4K D-ILA nativo de 0,69 polegadas,
o projetor pode produzir imagens de resolução 4K
nativas de alta definição (4096 x 2160) a partir de
seu sistema de lentes de vidro de 65 mm de
diâmetro. O conteúdo HDR10 pode ser projetado
em ótima qualidade com a função Auto Tone
Mapping, que ajusta automaticamente as
configurações com base nas informações de
masterização. Combinando 1.900 lm de brilho, taxa
de contraste dinâmico de 800.000: 1 e uma ampla
gama de cores que vai além da gama DCI-P3, o
projetor reproduz imagens realistas para o conteúdo
mais recente, como HDR10 e Hybrid Log Gamma. A
tecnologia de controle de movimento Clear Motion
Drive original é renovada e, juntamente com o
Motion Enhance, que otimiza a condução do
dispositivo D-ILA de acordo com o movimento da
imagem, o borrão de movimento é
significativamente reduzido em comparação com
projetores convencionais .
DLA-N7BE - EAN CODE 4975769457142

DLA-N5

6.149,00€

DLA-5BE
DLA-5WE

O projector JVC DLA-N5 D-ILA possui um design
completamente novo, que inclui as funções de
projeção mais recentes. Por exemplo, com o novo
dispositivo 4K D-ILA nativo de 0,69 polegadas, o
projetor pode produzir imagens de resolução 4K
nativas de alta definição (4096 x 2160) a partir de seu
sistema de lentes de vidro de 65 mm de diâmetro. O
conteúdo HDR10 pode ser projetado em ótima
qualidade com a função Auto Tone Mapping, que
ajusta
configurações automaticamente de acordo com as
informações de masterização.
Combinando um brilho de 1800 lm com uma taxa de
contraste dinâmica de 400.000: 1, o projetor reproduz
imagens realistas para o conteúdo mais recente, como
HDR10 e Hybrid Log Gamma. A tecnologia de controle
de movimento Clear Motion Drive original é renovada
e, juntamente com o Motion Enhance, que otimiza a
condução do dispositivo D-ILA de acordo com o
movimento da imagem, o borrão de movimento é
significativamente reduzido em comparação com
projectores convencionais . Disponível em 2 cores:
preto e branco
DLA-N5BE - EAN CODE 4975769457159
DLA-N5WE - EAN CODE 4975769457166
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PROJECTORES CON TECNOLOGIA D-ILA - SERIE X

DLA-X7900

5.129,00€

O projector JVC DLA-X7900 permite que os
visualizadores vejam detalhes mesmo nos
pontos mais claros e escuros com a nova
tecnologia 4K e-shift5 que emprega novos
algoritmos para uma definição ainda mais alta e
qualidade de imagem 4K aprimorada. O projetor
excepcionalmente brilhante de 1.900 lumens e
1.300.000: 1 de contraste dinâmico (130K: 1
nativo) foi projetado para fornecer imagens
HDR dinâmicas com vários controles manuais,
incluindo modo de imagem automática HDR,
tom de imagem e ajuste. de nível de brilho /
escuridão, adicionado com um perfil de cor
completamente novo que é 20% mais brilhante.
É compatível com o padrão HDMI / HDCP 2.2 e,
o melhor de tudo, o projetor também possui
tecnologias fáceis de usar para criar imagens
que se adaptam ao ambiente de visualização e
aprimoram a experiência de visualização.
Disponível em 2 cores: preto e branco

DLA-X7900BE
DLA-X7900WE

DLA-X7900BE - EAN CODE4975769452307
DLA-X7900WE- EAN CODE 4975769452314

PROJECTORES DLP CON TECNOLOGIA LASER BLUESCENT

LX-NZ3
3.590,00€

LX-NZ3B
LX-NZ3W

O LX-NZ3 é um projector de Home Theater 4K UHD /
HDR de alto desempenho com tecnologia laser BLUEscent. Graças ao BLU-Escent, ele atinge um brilho de
3.000 lumens, portanto, uma sala completamente
escura não é necessária para obter uma excelente
qualidade de imagem. Além disso, não há necessidade
de se preocupar com a vida útil da lâmpada, pois ela
oferece 20.000 horas. Além disso, a função original de
Auto Tone Mapping da JVC se ajusta automaticamente
para fornecer sempre a imagem HDR ideal. Este
projetor irá melhorar sua experiência de visualização
para um novo nível. Design compacto para melhor
instalação: 41 cm por 34 cm e menos de 15 cm de
altura. HDR (High Dynamic Range) para maior realismo
e imagens dinâmicas. Disponível em 2 cores: preto e
branco
LX-NZ3B –EAN CODE 975769464669
LX-NZ3W - EAN CODE 975769464676
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PROJECTORES DLP 4K

Projector DLP de design compacto. 4K Ultra High Definition com
tecnologia TRP DMD recentemente desenvolvida para imagens 4K.
Suporte HDR (HDR10 + Hybrid Log Gamma). Brilho excepcional de
2.000 lumens. Contraste dinâmico 100.000: 1. Mudança de lente
ampla vertical (± 60%) e horizontal (± 23%) Compatível com padrões
HDCP 2.2. (4K / 60P 4: 4: 4). Dimensões compactas: 33x33x13,5cm.
Disponível em 2 cores: preto e branco

LX-UH1
2.355,00€

LX-UH1B

LX-UH1W

LX-UH1B - EAN CODE 975769452178
LX-UH1W - EAN CODE 4975769452185

ACCESORIOS D-ILA HD 3D
EMISORES

1

PK-EM2G

109,00€

Emisor / Sincronizador 3D de
radiofrecuencia. Funciona com PK-AG3G
Coloca directamente no painel traseiro do projector

EAN CODE 4975769407864

OCULOS

1

PK-AG3G

165,00€

Ocúlos activos 3D por radio frequência com bateria.
Funciona con PK-EM2G
Compativél con todos os modelos da serie DLA-X
EAN CODE 4975769407857

LÁMPADAS DE REPUESTO PARA D-ILA HD 3D

1

PK-L2417UW

409,00€

Compativél com os modelos LX-UH1
EAN CODE 4975769452215

1

PK-L2618UW

515,00€

Compativél com os modelos DLA-N5, N7, NX9
EAN CODE 4975769457241

PK-L2615UG

409.00€

1

Compatible com os modelos DLA-X5000/5500/5900,X7000/7500/7900,
X9000/9500/9900
EAN CODE 4975769434389

1

PK-L2210U-E

420.00€

Compativél com os modelos DLA-X3, X7, X9, X30, X70 y X90
EAN CODE 4975769389184

1

PK-L2312UG

439€

Compativél com os modelos DLA-X35, X55, X75, X95,X500,X700,X900
EAN CODE 4975769407871

Os Preços recomendados incluem IVA à taxa de 23%
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