
BENQ LK953ST 5000ANSI 4K UHD 0.81-0.88 LASER DLP ST 
HDBASET 

 

(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai 
kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.) 

 
BenQ LK953ST BlueCore 4K HDR laserlähiprojektori on 
monipuolinen ja tehokas työkalu yritys- ja  
näyttelykäyttöön. Veitsenterävä 4K UHD 3840 x 2160 
resoluutio, 5000 lumenin kirkkaus ja 3.000 000:1 
kontrastisuhde luovat uskomattoman tarkan ja kirkkaan 
kuvan jossa yksityiskohdat erottuvat selvästi. 
Laserteknologia sallii valolähteelle pitkän, 20 000 tunnin 
käyttöiän (normal) sekä ympärivuorokautisen käytön. 360 
asteen projisointi ja IP5X  DustGuard Pro pölysuojaus pitää 
huolen että julkiset tilat ovat projektorille tavallinen 
käyttökohde siinä missä muutkin. 

 

 

 

BenQ Auto HDR Color Rendition tekniikalla höystetty HDR 10 
-tuki tarjoaa enemmän kirkkautta, kontrastia ja kuvan 
optimointia, näyttäen kaikki yksityiskohdat 4K-
videosisällöistä. Lisäksi LK953ST käyttää 4K Image 
Amplyfying parantamisteknologiaa, joka automaattisesti 
lisää kuvien resoluution 4K:hon ja varmistaa terävien 
yksityiskohtien toiston. Laitteessa on myös Pixelien 
tarkennusteknologia, liikkuvan kuvan adaptiivinen 
reunavahvistusominaisuus, joka havaitsee värinmuutokset 
kohteen ja sen taustan välillä tuottaen teräviä reunoja ja 
tarkkoja pintakuvioita. 

 

Lyhyt heittosuhde (0,81-0,88) ja 1.1 zoom sekä laaja 
linssinsiirto (pysysuunnassa 60 astetta ja vaakasuunnassa 23 
astetta) mahdollistaa asennukset lähelle projisointipintaa. 
±30 asteteen vaaka- ja pystysuuntainen keystone-korjaus 
helpottaa entisestään käyttöönottoa tai vaikkapa 
liikuteltavan telineen kanssa käyttöä. Laite voidaan 
pystysuunnassa kallistaa mihin tahansa kulmaan ja projisoida 
kattoon, seinään tai lattiaan sekä se mahdollistaa 24/7 
käytön. Projektorin ECO ominaisuudet ja suljettu DLP 
tekniikka tekevät projektorista virtapihin ja 
ympäristöystävällisen. BenQ BlueCore yhden sirun DLP 
teknologia mahdollistaa sen että se kestää jopa 100.000 
tuntia ilman kuvalaadun heikkenemistä, värien muuttumista 
tai tekstin luettavuuden heikenemistä. 

 

Projektorin lisäominaisuudet helpottavat käyttöä, mm. HDMI 
out -liitännällä voit ketjuttaa usempia projektoreita 
näyttämään samaa kuvaa, digitaalinen kuvan säätäminen 
helpottaa kuvan asennuksen viimeistelyä kuvamuisti ja 
kaukosäätimen ID asetus  (jolla projektori toimii vain tietyllä 
kaukosäätimellä) helpottavat jokapäiväistä käyttöä. 
Projektori tukee Extron- PJ-LInk, AMX- ja Crestron- 
ohjausjärjestelmiä. BenQ:n Multiple Display Administrator 
(MDA) -ohjelmisto mahdollistaa useamman projektorin 
hallinnan yhdellä tietokoneella. Projektorissa on 5 vuoden 
takuu(  tai 20.000 tuntia, kumpi täyttyy ensimmäisenä). 

 

Käyttökohteesta ja aiotusta käytöstä riippuen suosittelemme 
lisävarusteiksi erityisesti Instashowta, BenQ:n langattoman 
signaalinsiirron ratkaisua. 

 
 

Ominaisuudet 

Kysytyimmät ominaisuudet 

Projektioteknologia DLP 



Standardiresoluutio UHD (3840x2160) 

ANSI-lumenit 5000 

Liitännät Audio (3.5mm),Ethernet (RJ-45),HDMI,IR Receiver,Serial (RS-232),USB Mini B,USB-A 

Tuotteen paino, g 10100 

Lamput 

Lamppujen käyttöikä, h 20 000 

Liitännät 

Liitännät Audio (3.5mm),Ethernet (RJ-45),HDMI,IR Receiver,Serial (RS-232),USB Mini B,USB-A 

Näyttö 

Heittosuhde 0.81-0.88 

Kuvasuhde 16:9 

Näyttövärejä 1.07 B 

Paino ja mitat 

Tuotteen mitat (L x S x K), mm 490 x 380 x 159 

Tuotteen paino, g 10100 

Projektori 

ANSI-lumenit 5000 

Kontrastisuhde (tyypillinen) 3000000:1 

Kuvakoko, " 30-300 

Projektioteknologia DLP 

Standardiresoluutio UHD (3840x2160) 

Valonlähde Laser 

Virranhallinta 

Jännite, V 100-240 

Virrankulutus valmiustilassa, W 0.5 

Virrankulutus, W 520 

Ympäristöolosuhteet 

Käyttölämpötila, °C 0-40 

Ääni 

Sisäänrakennetut kaiuttimet Kyllä 

Muut 

Tuoteryhmä PROJEKTORIT 

Valmistaja BENQ 

Valmistajan koodi 9H.JJP77.17E 

Takuu 36 kk 

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy 

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista 


