
CONNECTIVITY (May require optional accessories)

Máy chiếu Laser

ZH403

Optoma ZH403 làm sáng bất kỳ căn phòng 

nào với khả năng chiếu sắc nét, 4.000 

lumen, 1080p đáng chú ý. Nguồn sáng laser 

giúp loại bỏ việc thay thế đèn và bộ lọc trong 

thời gian hoạt động lên đến 30.000 giờ với 

chi phí thấp và hầu như không cần bảo trì.

Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng thấp và 

hoạt động yên tĩnh giúp nó hoàn hảo cho 

các lớp học, phòng họp, phòng hội đồng và 

bảng chỉ dẫn kỹ thuật số. Keystone dọc, 360 

° và hoạt động ở chế độ dọc cho phép cài 

đặt linh hoạt.

Đầu vào HDMI và VGA cung cấp kết nối với 

video kỹ thuật số 4K HDR chất lượng cao 

hoặc các nguồn video tương tự kế thừa 

trong khi mạng LAN và RS-232 cho phép 

điều khiển qua Crestron, Extron, AMX hoặc 

Telnet. Loa 10W cung cấp âm thanh phong 

phú cho các ứng dụng tất cả trong một.

CamcordersTablets

Smart  

PhonesComputers

3D Blu-ray/DVD Players

Apple TV® Chromecast™

Gọn, nhỏ nhẹ và gần như không cần bảo trì 

Full 3D1080p
RS-232

Độ sáng 4,000 ANSI lumens with độ tương phản 

300,000:1

Đầu vào 4K UHD với HDMI 2.0 (HDCP 2.2) 

Tương thích với HDR10 and HLG 

Nguồn sáng laser không cần bảo trì DuraCore lên 
đến 30,000 giờ

Zoom quang học 1,3x và hiệu chỉnh dọc

Hoạt động ở chế độ dọc 24/7, 360
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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™ 0.65” 1080p 

DMD Độ phân giải
1080p Full HD (1920x1080)

Độ sáng / Tương phản 4000lm / 300,000:1 Hiển thị màu sắc 1073.4 million colors (10bit)

Ống kính máy chiếu
f=12.81~16.74mm, F=1.94~2.23

Kích thước khung hình 28” – 300.3” 

Khoảng cách chiếu 2.4’- 34.7’ (without zoom)
Tỉ lệ ném

1.21-1.59:1 ±5%

Góc điều chỉnh méo hình Auto, ±30° vertical Tỉ lệ khung hình 16:9 (native), 4:3, auto 

compatible

Độ tương thích 75% Độ ồn 32dB

Video tương thích PAL, SECAM, 576i/p, NTSC, 480i/p, 

HDTV 720p/1080i/1080p 4K UHD 

2160p (24/50/60 Hz), 4K

Tuổi thọ bóng đèn Up to 30,000 hrs (Eco), 20,000 

hrs (Normal) 

Tương thích với máy tính
VGA, SVGA, HDTV(720P), 

WXGA, WXGA+, SXGA, 

SXGA+, UXGA, HDTV(1080p), 

WUXGA, 4K, 4K UHD

Công suất loa 10W

Tỉ lệ quét
Horizontal : 15.375 ~ 91.146 KHz

Vertical : 24 ~ 85 Hz (120 Hz for

1080p 3D feature
Kết nối vào / ra

1x HDMI 2.0 (HDCP 2.2, MHL), 

1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x audio 

in (3.5mm), 1x USB-A (power, 

5V, 1.5A), 1x micro USB 

(service)

Kích thước 13.26” x 4.8” x 10.5”

Trọng lượng 9.4 lps Nguồn điện AC input 100–240V, 50–

60Hz, auto-switching


