
Tabelas PÚBLICO de 17 de Abril de 2019

DLA-Z1 Preço (UN.)

€ 35.000,00

Acabamento EAN:

PRETO 4975769442001

DLA-NX9 Preço (UN.)

€ 17.999,00

Acabamento EAN:

PRETO 4975769457111

DLA-N7
Preço (UN.)

€ 7.999,00

Acabamento EAN:

PRETO 497576457142

DLA-N5
Preço (UN.)

€ 5.999,00

Acabamento EAN:

PRETO 4975769457159

BRANCO 4975769457166

PROJECTORES COM TECNOLOGIA D-ILA - LEO

O DLA-NX9 é o primeiro projector de cinema em casa 8K e-shift do mundo que dispõe de um novo 

dispositivo 4K D-ILA nativo de 0.69 polegadas com um novo desenho externo. A tecnologia 8K e-shift 

junto com a sua lente de vidro de 100 mm de diâmetro apresenta uma resolução equivalente a 8K 

(8192 x 4230) que rivaliza com a realidade mesmo em telas grandes. A exclusiva tecnologia de 

controlo de múltiplos píxeis converte imagens FHD e 4K a imagens de alta refinição 8K. A função de 

atribuição de tom automática ajusta óptimamenta a configuração de acordo com a informação de 

masterização projecta conteúdo HDR10 em óptima qualidade. Combinando com o brilho de 2.200 

lúmens, uma relação de contraste dinâmico de 1.000.000:1 e uma elevada gama de cores que 

cobre mais além do alcance DCI-P3, o projector reproduz fielmente o conteúdo mais recente, incluindo 

HDR10 e HLG. o renovado Clear Montion Drive junto com Motion Enhance reduz significativamente o 

desfoque de movimento

Os preços recomendados incluem IVA à taxa de 23%

Válida salvo erros tipográficos

Topo de gama da JVC. A melhor tecnologia aplicada numa experiência visual 4K na sua máxima 

expressão. Imagens de alta definição com o máximo detalhe, projectadoem cada centímetro da grande 

tela. Agora poderás disfrutar da melhor qualidade de imagem com todo o seu realismo para qualquer 

tipo de conteúdo visual, desde filmes a desporto, passando por documentários e 3D. Devido ao seu 

elevado rácio de contraste dinâmico, infinito:1, controlo dinâmico de luz e um nível pico de brilho de 

3.000 lúmens, este projector oferece uma reproduçãoóptima para qualquer conteúdo HDR e vídeo 4K.

O projector JVC DLA-N7 dispõe de um novo dispositivo 4K D-ILA nativo de 0.69 polegadas com um 

novo desenho externo. A sua lente de vidro de 65 mm de diâmetro apresenta uma resolução nativa a 

4K (4096 x 2160) que rivaliza com a realidade mesmo em telas grandes. A função de atribuição de tom 

automática ajusta óptimamenta a configuração de acordo com a informação de masterização projecta 

conteúdo HDR10 em óptima qualidade. Combinando com o brilho de 1.900 lúmens, uma relação de 

contraste dinâmico de 800.000:1 e uma elevada gama de cores que cobre mais além do alcance DCI-

P3, o projector reproduz fielmente o conteúdo mais recente, incluindo HDR10 e HLG. o renovado Clear 

Montion Drive junto com Motion Enhance reduz significativamente o desfoque de movimento

PROJECTORES COM TECNOLOGIA D-ILA - ZEUS

O projector JVC DLA-N5 dispõe de um novo dispositivo 4K D-ILA nativo de 0.69 polegadas com um 

novo desenho externo. A sua lente de vidro de 65 mm de diâmetro apresenta uma resolução nativa a 

4K (4096 x 2160) que rivaliza com a realidade mesmo em telas grandes. A função de atribuição de tom 

automática ajusta óptimamenta a configuração de acordo com a informação de masterização projecta 

conteúdo HDR10 em óptima qualidade. Combinando com o brilho de 1.800 lúmens, uma relação de 

contraste dinâmico de 400.000:1 e uma elevada gama de cores que cobre mais além do alcance DCI-

P3, o projector reproduz fielmente o conteúdo mais recente, incluindo HDR10 e HLG. o renovado Clear 

Montion Drive junto com Motion Enhance reduz significativamente o desfoque de movimento



DLA-X7900

Preço (UN.)

€ 4.499,00

Acabamento EAN:

PRETO 4975769452307

BRANCO 4975769452314

DLA-X5900
Preço (UN.)

€ 3.999,00

Acabamento EAN:

PRETO 4975769452321

BRANCO 4975769452338

LX-UH1

Preço (UN.)

€ 2.799,00

Acabamento EAN:

PRETO 4975769452178

BRANCO 4975769452185

PROJECTORES COM TECNOLOGIA DLP

Projector DLP de design compacto apresenta uma resuloção de Ultra Alta definição 4K com tecnologia 

TRP DMD recentemente desenvolvida para este tipo de imagens. Suporta HDR (HDR10 + Hybrid Log 

Gamma). Brilho excepcional de 2.00 lúmens. Contraste dinâmico 1000,000:1. Elevado deslocamento 

de lente vertical (+-60%) e horizontal (+-23%). Compativel com as normas HDCP 2,2 (4K/60P 4:4:4). 

Dimensões compactas: 33x33x13,5cm.

O projector JVC DLA-X5900 dispõe de um novo dispositivo 4K e-shift. A tecnologia 4K e-shift 

apresenta uma resolução equivalente a 4K. A função de atribuição de tom automática ajusta 

óptimamenta a configuração de acordo com a informação de masterização projecta conteúdo HDR10 

em óptima qualidade. Combinando com o brilho de 1.800 lúmens, uma relação de contraste 

dinâmico de 400.000:1 e uma elevada gama de cores que cobre mais além do alcance DCI-P3. o 

renovado Clear Montion Drive junto com Motion Enhance reduz significativamente o desfoque de 

movimento

PROJECTORES COM TECNOLOGIA D-ILA - SERIE X

O projector DLA-X7900 é o primeiro projector de cinema em casa 4K e-shift . A tecnologia 4K e-shift 

apresenta uma resolução equivalente a 4K. A exclusiva tecnologia de controlo de múltiplos píxeis 

converte imagens FHD a imagens de alta refinição 4K. A função de atribuição de tom automática 

ajusta óptimamenta a configuração de acordo com a informação de masterização projecta conteúdo 

HDR10 em óptima qualidade. Combinando com o brilho de 1.900 lúmens, uma relação de contraste 

dinâmico de 1.300.000:1 (Nativo 130K:1) e uma elevada gama de cores que cobre mais além do 

alcance DCI-P3. o renovado Clear Montion Drive junto com Motion Enhance reduz significativamente o 

desfoque de movimento



ACESSÓRIOS D-ILA HD 3D

1 PK-EM2G Preço (UN.)

€ 105,00

EAN: 4975769407864

1 PK-AG3G Preço (UN.)

€ 159,00

EAN: 4975769407857

LÁMPADAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA D-ILA HD 3D

1 PK-L2417UW Preço (UN.)

€ 349,00

EAN: 4975769452215

1 PK-L2618UW Preço (UN.)

€ 499,00

EAN: 4975769457241

1 PK-L2615UG Preço (UN.)

€ 399,00

EAN:  4975769434389

1 PK-L2210U-E Preço (UN.)

€ 409,90

EAN: 4975769389184

1 PK-L2312UG Preço (UN.)

€ 419,90

EAN:  4975769407871

Praça Bernardo Santareno 7 A, 1900-221 Areeiro Lisboa

T. +351.218.436.410 - F. +351.218.436.419 - www.delaudio.pt - delaudio@gmail.com

Compatível com os modelos LX-UH1

Funcionam com PK-E2G. 

Compatível com todos os modelos da série DLA-X 

Compatível com os modelos DLA-X35, X55, X75, X95, X500, X700, X900

Emissor / Sincronizador 3D de radiofrequência. Funciona com PK-AG3G                                                                                                          

Coloca-se directamente no painel traseiro do projector                                                                          

Óculos Activos 3D de radiofrequência com pilha recarregável. 

Compatível com os modelos DLA-X3, X7, X9, X30, X70 e X90

Compatível com os modelos DLA-N5, N7, NX9

Compatível com os modelos DLA-X5000/5500/5900, X7000/7500/7900, X9000/9500/9900


