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Samsungs minsting – en projektor för
stora anspråk
En liten låda på sju centimeter visar storbild upp till 80 tum. Samsungs SPH03 är en mikroprojektor som räddar semestern, kundmötet och
fredagsmyset.
Den lilla projektorn visar film och bilder från mobilen, datorn, usb-minnet
eller direkt från det interna minnet. Dessutom har den ett batteri ifall det
saknas el-uttag.
Så liten att den ryms i handen. Det är Samsungs nya projektor SP-H03. Den
väger inte mer än en mobiltelefon och har ett laddningsbart batteri som
klarar uppspelning i två timmar. Dessutom har den egen mediaspelare,

inbyggda högtalare samt plats för minneskort. Och med den energisnåla och
långlivade led-lampan får man en skarp bild upp till 80 tum. Litet är stort.
Semestertips
Blir vädret dåligt på sommarens campingresa är SP-H03 lösningen. Låt tältet
agera filmduk och anslut en bärbar dator, usb-minne, extern hårddisk,
mobiltelefon, videokamera eller spela upp direkt från minneskortet. Och vill
man inte störa grannarna så lyssna via hörlurarna.
Överraska på jobbet
Med sin minimala storlek och den inbyggda mediaspelaren med stöd för
Microsoft Office kan SP-H03 göra skillnad för proffset i affärsvärlden. Så på
nästa kundmöte, visa en PowerPoint direkt från det inbyggda minnet.
Förutom kundens förmodade aha-upplevelse minskas samtidigt risken för
teknikstrul eftersom man inte behöver ansluta en dator eller tänka på
sladdar.
Film och tv i stort format
Skapa fredagsmys med SP-H03 som minibio. Koppla till en dvd-spelare och
visa en film eller kabel-tv-dekodern och följ favoritserien. Eller varför inte ta
med den lilla projektorn till sina vänner för att visa bilder och videor från sin
mobiltelefon eller kamera? SP-H03 är enkel att plocka fram när man vill
skapa en skönare stämning.
Fakta: Samsung SP-H03 är en picoprojektor med ljusstyrkan 30 ansi lumen
via led-lampa, som har upp till 30 000 timmars livslängd. Bildutkastavståndet
är 0,30 – 3 meter och ger bildstorlek 9 – 80 tum. Kontrasten är 1000:1,
wvga-upplösning (854 x 480 pixlar). Fläktljud 23 decibel. Komposit-, vga- och
usb-anslutning. Högtalare om 1 watt och utgång för hörlurar. En gigabyte
inbyggt minne och plats för upp till 16 gigabyte externt minneskort. Storlek
70 x 27,5 x 70 millimeter utan batteri, väger 210 gram med batteri. Drivs av
uppladdningsbart medföljande batteri samt via nätanslutning 100 – 240 volt.
I butik i juli. Rekommenderat återförsäljarpris: 3000 kronor.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med

innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv,
smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare
samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet
http://news.samsung.com.
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