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Produkthøjdepunkter 
 

Smart Engine LED-teknologi 

• HD-opløsning (720p) 

• Fantastiske 350 lumens lysstyrke 

• Keystone-korrektion 

• Texas Instruments DLP® IntelliBright™ 

teknologi, som intelligent booster billedets 

lysstyrke, hvilket resulterer i mere klare og 

dynamiske billeder.  

 

Indbygget 3W power højttaler 

• strålende lyd med dyb basydeevne 

• 6 Equalizer-indstillinger for perfekt lyd  

 

Bluetooth audio-out med aptX® 

• aptX® Low Latency audio codec sikrer høj 

lydkvalitet og trådløs 

audio/video-synkronisering 

 

Kablede tilslutningsmuligheder 

• HDMI-stik for alle slags inputenheder 

• MHL støtte til at dele indhold fra din 

smartphone eller tablet 

• Hovedtelefonstik til ekstern højttaler eller 

hovedtelefoner 

• High power USB til at tilslutte en ekstern USB 

og HDD-drev 

 

Trådløse tilslutningsmuligheder 

• WIFI b/g/n til nemt at oprette forbindelse til 

private eller offentlige WIFI netværk 

• DLNA understøttelse for at få adgang til 

mediefiler gemt på netværksdrev 

• WiFiDisplay (Miracast kompatibel) til trådløst at 

dele indhold på din smartphone eller tablet 

• Indbygget web-browser til at dele eller afspille 

internet-indhold 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia-afspiller 

• Understøtter alle udbredte billed-, lyd- og 

videoformater 

• MicroSD-understøttelse så du altid har alt dit 

medieindhold tilgængelig  

 

Indbygget touchpad 

• Multi-touch understøttelse for nem navigation 

• Klem og zoom-understøttelse til billeder og 

hjemmesider 
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c) Rød: Det indbyggede batteri er næsten tomt. 

3. PicoPix i standby-mode 

a) Grøn blinken: Standby-tilstand. 

b) Rødt lys med grøn blinken: Det indbyggede 

batteri er næsten tomt. 
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0. Bekræft m

1. Med knap

2. Bekræft m

rojektoren er

Opsætn

hotspot
ådan ændre

kkerhedsniv

. Tænd for

. Efter at a

. Med navi

Indstillin

. Bekræft m

. Med knap

Netværk

. Bekræft m
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Understøttede filformater 

Container Video codec 

*.3gp MPEG-4, H.263 

*.asf WMV3 

*.avi MPEG-4, DivX, XviD, 

H.263, H.264, VC-1, 

WMV3 

*.flv H.263, H.264 

*.m2ts, .ts H.264, VC-1 

*.mkv H.264, WMV3 

*.mp4 MPEG-4, H.263, H.264 

*.mov MPEG-4, H.263, H.264 

*.mts H.264 

*.rm, *.rmvb RV 8/9/10 

*.wmv WMV3 

Supporterede audio-filformater 

Container Audio codec 

*.mp3 MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-2.5, Audio Layer 

1/2/3 

*.wma WMA 7/8/9 

*.wav PCM, ADPCM, U-Law 

*.ogg, *.oga Vorbis 

*.flac FLAC 

*.alac ALAC 

*.ape APE 

*.aac AAC, AAC+ 

Supporterede billedfilformater 

Container Billed codec 

*.jpg, *.jpeg JPEG, GIF 

*.bmp BMP 

*.png PNG 

*.tif TIF 
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Billedviser 

Tid pr. billede – Visningstid for hvert billede i 

diasshowet. 

Gentag – Indstil gentagelsestype for fotos til 

diasshow: Gentag slået fra (Ud), gentag alle fotos i 

mappen (Directory), gentag alle gemte fotos (Alle). 

Overgangseffekt – Indstil billedovergange. 

Diasshow-rækkefølge – Afspil diasshowet i 

rækkefølge eller tilfældigt. 

Systemindstillinger 

Dato og klokkeslæt – Indstil dato og klokkeslæt. 

Android-indstilling – indstil Android-systemet. 

Tapet – Vælg baggrundsbilleder. 

Sovemodus – Med denne funktion går projektoren 

automatisk i ECO-tilstand efter et forudbestemt 

tidsrum eller efter filmens slutning. 

Lysstyrketilstand – vælg forskellige lysstyrketilstande. 

Sprog 

Vælg det ønskede sprog for menuen. 

Vedligeholdelse 

Nulstil indstillinger – Nulstil indstillinger til 

fabriksindstillinger. 

Firmware-opgradering - Opdatér firmware. 

Firmwarepakken vil blive downloadet fra internettet. 

Demotilstand – Tænder og slukker for demo tilstand. 

Versionsinformation – Viser ledig plads på den interne 

hukommelse samt oplysninger om apparatet 

(Firmwareversion/Apparatets navn / Model / 

MAC-adresse / IP-adresse / serienummer). 
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Apparatet skifter fra maksimalt lysstyrkeniveau til et 

lavere lysstyrkeniveau under afspilning. 

 Når den omgivende temperatur er for høj, skifter 

apparatet automatisk fra det maksimale 

lysstyrkeniveau til et lavere lysstyrkeniveau for at 

beskytte de højtydende LED'er. 

Ringe billed- eller farvekvalitet ved tilslutning med HDMI.  Brug det medfølgende HDMI-kabel. Kabler fra 

andre producenter kan forårsage forvrængninger af 

signalet. 

Apparatet kan ikke læse et microSD-kortet eller en 

USB-nøgle. 

 Apparatet understøtter ikke exFAT filsystemet, 

benyt FAT formatet i stedet. 
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13 Bilag 

Tekniske data 
Dimensioner (B×H×D)...................115 × 32 × 115 mm 

Vægt..............................................................0,351 kg 

Anbefalet omgivende temperatur..................5 – 35 ºC 

Relativ luftfugtighed..15 – 85 % (ikke kondenserende) 

Filformater.................................*.3gp, *.asf, *.avi, *.flv, 

..............................*.m2ts, *.ts, *.mkv, *.mp4, 

...................*.mov, *.mts, *.rm, *.rmvb, *wmv 

Fotoformater.....................JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF 

Musikformater........................MP2, MP3, WAV, WMA, 

............................OGG, OGA, FLAC, ALAC, 

............................................APE, AAC, M4A 

Videotilslutning.................................... Mini-HDMI-stik 

Hovedtelefontilslutning......... Stereo - jackstik: 3,5¦mm 

Intern højttaler..............................................mono 3 W 

Intern hukommelse..............................................4 GB 

Kompatible hukommelseskort...............Micro-SD (TF) 

USB-tilslutning maks. effekt.............................5 V, 1 A 

Micro-USB-tilslutning maks. effekt.................5 V, 0,5A 

MHL-tilslutning maks. effekt.............................5 V, 1 A 

Teknologi / Optik 

Displayteknologi................................720P 0,3" DLP® 

Lyskilde........................................................RGB LED 

Opløsning................................1280 x 720 Pixel (16:9) 

Understøttede opløsninger............VGA/SVGA/WVGA 

..................................XGA/WXGA/FULL HD 

Projiceret billedstørrelse....................15 - 150 tommer 

 ..........................................................38 – 381 cm 

Afstand til projektionsflade.............................0,5 - 5 m 

Vis opdateringsrate........................................60/50 Hz 

Strømforsyning 

Modelnr..........................................HKA04519024-XA 

Input.........................100-240 V, 50/60 Hz, max. 1,2 A 

Output...................................................19 Vdc, 2,37 A 

Producent.......................................................Huntkey 

Indbygget batteri 

Batteritype......................................... Lithium-Polymer 

Kapacitet............................................2000 mAh 7,4 V 

Opladningstid..........................................................3 h 

Driftstid.................................................................1,5 h 

Producent...............................................Fujian United 

Tilbehør 

Der fås følgende tilbehør til dit apparat: 

PicoPix MHL kabel .............. (PPA1340/253641800) 

Mini DisplayPort kabel.......... (PPA1270/253520069) 

PicoPix etui........................ (PPA4400/253641813) 

 

 

Alle data tjener alene som retningsgivende. 

Sagemcom Documents SAS forbeholder sig ret til 

alle ændringer uden forudgående varsel. 
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findes i det foreliggende dokument, er kun beregnet til 

anvendelse sammen med dette produkt. Sagemcom 

Documents SAS påtager sig intet ansvar, hvis disse 

oplysninger anvendes i forbindelse med andre 

apparater. 

Denne betjeningsvejledning er et dokument uden 

kontraktmæssig karakter. 

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. 

Copyright © 2015 Sagemcom Documents SAS 
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