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X588 Máy chiếu nhỏ gọn và mạnh mẽ

*Sản phẩm máy chiếu này chỉ dành cho thị trường Việt 

Nam.

• Cường độ sáng: 4200 ANSI

lumens

• Độ tương phản 35,000:1

• Âm thanh mạnh mẽ với loa 

10W tích hợp

• Chế độ ECO+ cho tuổi thọ 

bóng đèn kéo dài đến 

15,000 giờ



Cường độ sáng
Máy chiếu X588 là sự lựa chọn tốt nhất trong

không gian có diện tích vừa phải. Sản phẩm 

cung cấp ánh sáng hoàn hảo khi xem và hình

ảnh sống động trong mọi điều kiện.

Tuổi thọ bóng đèn 15,000 giờ
Thông qua Chế độ tuổi thọ bóng đèn mở rộng
(Eco +), tối đa hóa hiệu suất máy chiếu với TCO 

thấp..

Loa tích hợp
Loa 10W tích hợp mạnh mẽ cho phép nghe rõ
nội dung và dễ dàng thiết lập mà không cần

mua loa ngoài..

Độ ồn
27dB

Tỷ lệ tương phản
Hình ảnh có chiều sâu hơn với màu sắc nổi bật 
và tỷ lệ tương phản đen trắng đặc biệt. Hình 

ảnh trở nên sống động và văn bản hiển thị sắc 
nét và rõ ràng.

Nguồn USB
Đầu ra nguồn USB tích hợp (5V / 1.5A) có thể 

được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các 

thiết bị phát trực tuyến như Chromecast, 

HDCast Pro hoặc các thiết bị di động. Sạc các 

thiết bị di động chỉ bằng cách cắm cáp sạc 

USB.

HDCast Pro Dongle (*Optional)
Với một dongle HDCastPro tùy chọn, bạn có 

thể kết nối không dây với máy tính xách tay, 

máy tính bảng hoặc thiết bị di động để chia 

sẻ video, ảnh hoặc tài liệu trực tuyến lên màn 

hình lớn. Đặc biệt, X588 được thiết kế cho 

môi trường kinh doanh và giáo dục, tối đa 4 

máy tính có thể chiếu nội dung cùng một lúc.



Đầu vào / Đầu ra

1. HDMI

2. USB Power

3. VGA In

4. Composite

In

5. Audio In

6. Audio

Out
7.VGA

Out  8.

RS-232
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Thông số kỹ thuật

Công nghệ hiển thị

Texas Instruments DLP® 

technology/0.55’’ SVGA 

DMD Chip
Ống kính máy chiếu

F=2.41~2.53 ; f = 21.85~24

mm; 1.1x manual zoom

Độ phân giải

Native: 1024x768 XGA 

Support Computer signal 

up to UXGA, 1600 x1200, 

60Hz

Công suất bóng đèn 203W

Độ sáng/tương phản

4200 ANSI Lumens/

35,000:1
Độ tương thích 90%

Hiển thị màu sắc

1073.4 million colors

(10bit)
Tỉ lệ quét

Horizontal: 15.375 ~ 

91.146 KHz ;  Vertical: 50 

~ 85 Hz (120Hz for 3D  

feature)

Kích thước khung hình
25 ~ 250 inch Tỉ lệ phóng 1.94~2.16

Khoảng cách chiếu
1.0~10m Độ ồn 27 dB (Eco mode)

Góc điều chỉnh méo hình
±40° Vertical Nguồn điện

Universal AC 100 ~

240V± 10%,50/60Hz

Tỉ lệ khung hình

4:3, 16:9, tùy chỉnh, tự

động

Tương thích với máy

tính

UXGA, SXGA, WXGA, 

HD, XGA,  SVGA, VGA,

Mac

Video tương thích

HDTV (720p, 1080i/p),

SDTV (480i/p, 576i/p)
Kết nối vào/ra

HDMI V1.4a x1, VGA-in 

x1, VGA-out x1, 

Composite x1, Audio-in 

x1, Audio-out x1, USB 

Type-A x1, RS232 x1

Tuổi thọ bóng đèn

6000 /10000 /12000 

/15000 Hrs (Bright/ Eco/ 

Dynamic/ ECO+)

Kích thước 316 x 243.5 x 98 mm 

Công suất loa
10W Trọng lượng 3.0 kg
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