
CONNECTIVITY (May require optional accessories)

Máy chiếu LED bỏ túi ngắn

Chiếu hình ảnh lớn, WXGA từ khoảng cách vài 

feet với Optoma ML1050ST + chiếu sáng cực 

ngắn 1.000 lumen. Ống kính lấy nét tự động và 

hệ số dạng vừa lòng bàn tay giúp bạn dễ dàng 

đặt và chiếu hình ảnh lên đến 135 inch ở bất kỳ 

đâu.

Nguồn sáng LED RGB cung cấp tuổi thọ lên đến 

30.000 giờ trong nhiều năm hoạt động đáng tin 

cậy. 

Trình phát đa phương tiện, trình xem hình ảnh 

và trình đọc tài liệu không có PC hiển thị các tài 

liệu văn phòng, PDF và hình ảnh từ thẻ micro 

SD và thiết bị lưu trữ USB.

QuickCast Pro 4K Kit tùy chọn cung cấp tính 

năng phản chiếu màn hình không dây với các 

thiết bị Android, iOS, Mac OS và Windows. Đầu 

vào HDMI với MHL 2.0 cho phép tương thích 

với máy tính xách tay, thiết bị di động và máy 

chơi game.

ML1050ST+

Khả năng chiếu mạnh mẽ vừa lòng bàn tay với tiêu điểm tự động

Hình ảnh WXGA 1.000 lumen lớn và sáng từ cách 
xa vài feet

Ống kính lấy nét tự động để dễ dàng đặt và chiếu

Chiếu hình ảnh lớn 100’’ ở bất cứ đâu

Nguồn sáng LED RGB với tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Chiếu mạnh mẽ với kích thước lòng bàn tay với tiêu 
điểm tự động

Các bài thuyết trình và hình ảnh không dây với 
HDCast Pro (yêu cầu bộ điều hợp WUSB tùy chọn)
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*Light source life is dependent upon many factors, including brightness mode, display mode, 
usage, environmental conditions and more. Light source brightness can decrease over time.

†3D content can be viewed with DLP Link active shutter 3D glasses when projector is used with 
a compatible 3D player. Pleasevisit Optoma.com for more information.

Thông số kĩ thuật

Công nghệ hiển thị
Texas Instruments 0.45” WXGA 

DMD Độ phân giải
WXGA (1280 x 800)

Độ sáng / Tương phản 1000lm / 20,000:1 Hiển thị màu sắc 16 million

Ống kính máy chiếu
F= 1.9, F=8.02, auto focus lens

Kích thước khung hình 25” - 200”

Khoảng cách chiếu 16” - 135”
Tỉ lệ ném

0.8:1 ±5%

Góc điều chỉnh méo hình Auto, ±40° vertical Tỉ lệ khung hình 16:10 (native), 16:9, 4:3 and 

auto compatible

Độ tương thích 90% Độ ồn 28dB

Video tương thích 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 

1080p

Tuổi thọ bóng đèn 30,000/20,000 (ECO/Bright)

Tương thích với máy tính
VGA, SVGA, XGA, SXGA, 

WXGA, WXGA, WXGA, WXGA+, 

SXGA+, WSXGA+

Công suất loa 1.5W

Tỉ lệ quét
Horizontal : 31 to 135 KHz

Vertical : 24Hz to 120Hz
Kết nối vào / ra

1x HDMI (MHL 2.0), 

1x I/O port (VGA & composite 

input), 

1x USB, 1x micro SDXC slot, 

1x headphone out

Kích thước 4.41” x 1.57” x 4.13”

Trọng lượng 14 oz. Nguồn điện “Auto-ranging: 

AC100V~240V±10%,50-

60Hz,~1.7A DC Output : 

19V/3.42A , 65W”


