ET-CUK10_CUK10P
Auto Screen Adjustment Upgrade Kit

Eenvoudige aanpassing
Eenvoudige aanpassing voor projectie op meerdere schermen of op een gebogen scherm
Edge blending, colour matching, helderheid en geometrische aanpassing worden snel en gemakkelijk bereikt door gecombineerd gebruik met
bepaalde camera's* en Geometry Manager Pro-software. **

Unieke toepassing met flexibele installatie
Als er een pc via een hubnetwerk wordt aangesloten op de projectoren en een camera* via een USB-kabel, kan de Auto Screen Adjustmentsoftware de vereiste aanpassing meten met de aangesloten camera* en vervolgens de aangesloten projectoren overschrijven met
correctiewaarden. Hierdoor wordt de systeeminstallatie eenvoudiger en efficiënter. Beschikbaar voor verschillende schermvormen, zoals plat, bol,
hol, portret en S-vorm.
Kalibratie en aanpassing op basis van de interne beeldprocessor van de projector zorgt voor minimale beelddegradatie.
De kleur, de helderheid, het zwartniveau, de uniformiteit en de uitlijning van meerdere projectoren kunnen worden gemeten.

Geschikte Panasonic-projectoren en -software
Kan worden gebruikt met professionele DLP-projectoren van Panasonic uit de PT-DZ21K-, PT-DZ13K- en PT-DZ870-series***.
De Auto Screen Adjustment-upgradekit werkt als een geüpgradede functie van de Geometry Manager Pro-software. **
* Camera's die ondersteuning bieden: D5200 (Nikon) of volgende modellen.
** Updates van projectorfirmware en Geometry Manager Pro-software zijn vereist.
De Geometry Manager Pro-software is opgenomen in de optionele ET-UK20-upgradekit.
De PT-DZ10K is niet compatibel met ET-UK20.
*** De ET-CUK10 ondersteunt de PT-DZ21K/DS20K, PT-DZ13K/DS12K/DZ10K en PT-DZ870.

Klik hier voor meer informatie
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SPECIFICATIONS
Type

Auto Screen Adjustment Upgrade Kit

Connection

LAN

Requirement

Geometry Manager Pro Software ver.2.0 or later
Projector's Firmware version
PT-DZ21K/DS20K: ver.4.0 or later
PT-DZ13K/DZ10K/DZ870: ver.3.0 or later

Lens

D5200/D5300 (Nikon)*2
w/ Normal Zoom: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR
Wide Zoom: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G ED

Activation

Get the Activation code through 'PASS' System (One Activation code per projector)

OS

Windows® 7: Ultimate (32 bit/64 bit), Professional (32 bit/64 bit), Home Premium (32
bit/64 bit)
Windows® 8: Windows 8 Pro (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit)
Windows® 8.1: Windows 8.1 Pro (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit)
• Compatible with English, Japanese or Chinese language versions of the above
operating systems.
• Compatible with versions up to Microsoft Windows 7 SP1.
• For a 64bit OS, this application runs on WOW64.

CPU

Clock speed of 1 GHz or higher

RAM

2 GB or more

Interface

• LAN terminal for wired LAN (100Base-TX/1000Base-T)
• USB 2.0-compatible port or higher

Display

Display resolution shall be XGA (1,024 x 768) or higher, and the number of colors on
the screen must be more than High Color (16 bits).
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