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Produkthøydepunkter 
 

Smart Engine LED-teknologi 

• HD-oppløsning (720p) 

• Fantastisk 350-lumenlysstyrke 

• Trapeskorreksjon 

• Texas Instruments DLP® 

IntelliBright™-teknologi som intelligent øker 

lysstyrken i bildet, noe som resulterer i lysere, 

mer dynamiske bilder.  

 

Innebygd 3W-effekthøyttalere 

• brilliant lyd med dyp bass 

• 6 Equalizer-innstillinger for perfekt lyd  

 

Bluetooth-lyd med aptX® 

• aptX® Low Latency-lydkodek sikrer høy 

lydkvalitet og trådløs lyd/videosynkronisering 

 

Kablet tilkobling 

• HDMI-kontakt for all slags inndataenheter 

• MHL-støtte for å dele innhold fra din 

smarttelefon eller nettbrett 

• Hodetelefonkontakten til ekstern høyttaler eller 

hodetelefoner 

• Høyeffekt-USB for å koble til eksterne USB og 

HDD-stasjoner 

 

Trådløs tilkobling 

• WIFI b/g/n for å enkelt koble til private eller 

offentlige WiFi-nettverk 

• DLNA-støtte for tilgang til mediefiler som er 

lagret på nettverksstasjoner 

• WiFiDisplay (Miracast-kompatibel) for trådløs 

deling av innhold fra din smarttelefon eller 

nettbrett 

• Innebygd nettleser for å dele eller spille 

Internettinnhold 

 

 

 

 

 

 

Multimedia-spiller 

• Støtter alle mye brukt bilde-, lyd- og 

videoformater 

• Mikro-SD-støtte gjør medieinnholdet alltid 

tilgjengelig  

 

Innebygd touchpad 

• Multi-touch-støtte for enkel navigering 

• Knip og zoom-støtte for bilder og nettsider 
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å tilbake til ho

n. 

-tasten for å

enyen. 

vil endre vikt

en til å åpne 

vil bla opp/ne
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ndre viktige i

algmenyen e

nder en lysbi

ten å måtte s

nnstillinger-m

er en nettles

nstallerte ap

- Konfigurere

kt over 
yen, som ka

nnstillinger r
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oran projeksj

Hvis du tren

korrigere de

rapeskorreks

Avstanden m

aktiske større
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t projiserte 

sjonen (valgm
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ing av 

g av bat
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ettspenning
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Buti

Hjem

Buti

proj

auto
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Slå av p
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eller på fjernk

Standb
Sett din PicoP

den på svært

Trykk på POW

jernkontrollen
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De
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Ve

gangso
å POWER-k
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heten mot e
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re minimum 

Sørg for at
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nnstillinger 
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toren 
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og maksim
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RSIKTIG! 
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HDMI-kabel 
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HDMI-
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datamaskin, D
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nheten ved h

ini-HDMI-plu

rens mini-H

HL-pluggen 

gsenheten. 

edmenyen, v

envisning 

år MHL stå
SB-strømutta
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Eksempel på

hurtiginnstilli

og aktivere S

Velg OK for 
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Tilkobl

(USB) 
Bruksanvisnin

minnet i Pico

projektoren ti

ilene. 

På denne må

mellom intern

. Slå på e

2. Hovedm

3. Koble m

USB-plu

 He

Du

int

til 

4. Dersom 

en diskst

5. Du kan 

datamas

og det in

ing til d

ngen og driv

Pix - bruk en

il en datama

åten kan du

nminnet, et m

nheten ved h

enyen vises 

ikro-USB-plu

ggen til data

envisning 

u kan ikk

ternlageret n

en datamask

et lagringsk

tasjon. 

utveksle, ko

skinen, lagrin

nterne lagere

datama

verne er lag

n mikro-USB

askin for å f

u kopiere file

minnekort og 

hjelp av POW

etter enhete

uggen til lom

amaskinen. 

ke spille 

når Pocket P

kin via USB. 

kort er satt in

opiere eller s

ngskortet (hv

et. 

 

askin 

ret på det in

B-kabel for å 

få tilgang til 

er frem og ti

datamaskine

WER-knappe

en er slått på

mmeprojektor

av innhold

Projektor er k

nn, vises det

slette filer m

vis det er sat

nterne 

koble 

disse 

ilbake 

en.  

en. 

å. 

ren og 

d fra 

koblet 

t som 

mellom 

tt inn) 
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(Wi-F

Projektoren k

ilkobling. 

Bruk fremgan

ilkobling du v

He

Fu

ell

gje

me

-be

inn

Br

uts

dri

me

ell

leg

ap

tils

hø

Slå den

nettver

og av 
Den trådløse 

Denne funksj

. Slå på e

2. Hovedm

3. Velg Inn

4. Bekreft m

5. Velg me

6. Bekreft m

7. Velg me

8. Bekreft m

9. Innstilling

ernett

Fi) 

kan kobles til

ngsmåten ne

vil. 

F

envisninger

unksjonen av

er sensibe

ennom mas

erke til eve

egrensninge

nretninger. 

ruk av det

sending av 

iften av 

edisinske a

er hjertestim

ge eller pro

pparatet for

strekkelig 

øyfrekvensstr

n trådlø

rksdrift

nettverksdri

onen kan du

nheten ved h

enyen vises 

nstillinger me

med OK. 

d /  Tr
med OK. 

d /  W
med OK. 

gene endres

t-tilko

 Internett via

denfor som p

FARE! 

r for bruk av

v sikkerhetsa

lt utstyr ka

skinens se

entuelle bruk

er) i nrh

tte apparate

høyfrekven

utilstrekkel

pparater so

mulatorer. He

dusenten av

r å fastslå

avskjermet 

råling. 

øse 

ten (W

ften er slått a

u slå på. 

hjelp av POW

etter enhete

ed navigasjo

rådløst og ne

WIFI. 

s med / . 

obling

a en trådløs (

passer til den

v WIFI! 

anlegg, med

an bli fors

endeytelse. 

ksforskrifter 

eten av 

et kan gje

sstråling, på

ig avskjer

m høreappa

envend deg 

v det medis

å, om dett

mot ek

WIFI) på

av som stand

WER-knappe

en er slått på

onstastene. 

ettverk. 

g, 

(WiFi) 

n type 

isinsk 

styrret 

Legg 

(eller 

slike 

ennom 

åvirke 

rmede 

arater 

til en 

sinske 

te er 

kstern 

å 

dard. 

en. 

å. 
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M

K

n
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

M

K

n

v
M

trå

di

ne

ne

W

W

tråd

0. Bekreft m

Med knappen 

Konfigu

nettver
. Slå på en

. Hovedme

. Velg Inns

. Bekreft m

. Velg med

. Bekreft m

. Velg med

. Bekreft m

. Velg det 

0. Bekreft m

1. Hvis det 

vises et in

av navi

trykk OK

2. Skriv inn 

hjelp av n

med et ek

3. Klikk på T

Med knappen 

Konfigu

nettver

veiviser
Med Wi-Fi P

ådløs nettve

in raskt og 

ettverk. Al

ettverksnavn

WPS og forb

WPA-krypterin

dløst 

med OK. 

 går du e

urere e

rk (WiF
nheten ved h

enyen vises e

stillinger me

med OK. 

d /  Trå
med OK. 

d /  WI
med OK. 

ønskede tråd

med OK. 

trådløse ne

nngangsvind

geringstaste

. 

passordet m

navigeringsta

ksternt tastat

Tilkople. 

 går du e

urere e

rk (WIF

ren 
Protected op

erksskanning

enkelt inn 

lle viktige 

net (SSID), bl

bindelsen bl

ng. 

ne

ett menytrinn

et trådl

Fi) 
hjelp av POW

etter enheten

ed navigasjon

ådløst og ne

FI-valg. 

dløse nettve

ettverket er p

du. Velg innd

ene på fje

med det virtue

astene på fje

tur. 

ett menytrinn

et trådl

FI) med

ppsett (WPS

g kan du int

n i et eksis

innstilling

lir automatis

lir beskyttet 

ettve

n tilbake. 

øst 

WER-knappe

n er slått på.

nstastene. 

ttverk. 

rket med 

passordbesk

atafeltet ved

ernkontrollen

elle tastature

ernkontrollen

n tilbake. 

øst 

d 

S), eller med

egrere mask

sterende trå

ger, slik 

k konfigurert

med en s

18 

rk 

en. 

 

/ . 

kyttet, 

 bruk 

 og 

et ved 

 eller 

d en 

kinen 

ådløst 

som 

t med 

sikker 
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Bruk Wi-

Med oppsette

ulike måter in

et eksisteren

påmeldingen 

Push-Button-

aksesspunkt 

metoden. 

Bruke W

Push-But

. Slå på e

2. Hovedm

3. Velg Inn

4. Bekreft m

5. Velg me

6. Bekreft m

7. Velg me

8. Bekreft m

9. Velg det 

0. Bekreft m

1. Aktiver 

WIFI-aks

maskine

en WPA

Wifi Ho
 He

Pr

tilg

3G

bru

Du kan bruk

enhetens net

andre enhete

 He

Nå

pri

Aktiver
. Slå på e

2. Hovedm

-Fi Prote

et, Wi-Fi Pro

ntegrere mas

nde trådløs

med e

-konfigurasjo

(Access Poin

WPS med 

tton-konf

nheten ved h

enyen vises 

nstillinger me

med OK. 

d /  Tr
med OK. 

d /  W
med OK. 

ønskede trå

med OK. 

Push-Bu

sesspunktet.

en forbinder 

-beskyttet fo

otspot 
envisning 

rojektoren 

gangspunkt, 

G-nettverket 

ukes. 

ke den bærb

ttverksforbind

er gjennom W

envisning 

år WiFi hots

ioritet over a

ring av 
nheten ved h

enyen vises 

ected opp

otected (WP

skinen din ra

st nettverk. 

en pinkod

on (PBC), 

nt, Router) u

figurasjo

hjelp av POW

etter enhete

ed navigasjo

rådløst og ne

WIFI-valg. 

ådløse nettve

utton-konfigu

 WIFI-aks

seg automa

orbindelse. 

kan fung

hvis ingen

fungerer i p

bare Wi-Fi h

delse med d

Wi-Fi-nettverk

pot-modus e

andre tilkoblin

WiFi H
hjelp av POW

etter enhete

psett (W

PS), kan du 

askt og enkel

Du kan f

e, eller 

dersom 

nderstøtter d

on (PBC)

WER-knappe

en er slått på

onstastene..

ettverk. 

erket med 

urasjonen 

sesspunktet 

atisk og opp

gere som 

n, eller bar

plasseringen

hotspot for å

datamaskiner

k. 

er aktivert, ta

nger. 

Hotspo
WER-knappe

en er slått på

WPS) 

på to 

lt inn i 

foreta 

med 

ditt 

denne 

 

en. 

å. 

/ . 

på 

og 

pretter 

 et 

re en 

n som 

å dele 

r eller 

ar det 

ot 
en. 

å. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

P

O
H

si

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

E

N

S

P

V

12

13

. Velg Inns

. Bekreft m

. Velg med

. Bekreft m

. Velg med

. Bekreft m

. Velg med

0. Bekreft m

1. Velg med

2. Bekreft m

rojektoren er

Oppset
vis du vil e

kkerhetsnivå

. Slå på en

. Hovedme

. Velg Inns

. Bekreft m

. Velg med

. Bekreft m

. Velg med

. Bekreft m

. Velg med

0. Bekreft m

1. Endre in

situasjon

lement 

ettverk SSID

ikkerhet 

assord 

ise passord

2. Velg med

3. Bekreft m

stillinger me

med OK. 

d /  Trå
med OK. 

d /  WI
med OK. 

d /  Bæ
med OK. 

d /  På. 
med OK. 

r nå synlig fo

t av en
endre WiFi 

ået. 

nheten ved h

enyen vises e

stillinger me

med OK. 

d /  Trå
med OK. 

d /  WI
med OK. 

d /  Opp
med OK. 

nnstillingene

en. 

Beskr

D Navn 

Dette 

identif

oppda

Hvis d

feltet 

det ny

Velg b

• 

• 

• 

Velg f

det ny

Kryss

passo

d /  Lag
med OK. 

   P

ed navigasjon

ådløst og ne

FI Hotspot.

ærbar WiFi h

 

or andre WiF

n WiFi 
hotspot-nav

hjelp av POW

etter enheten

ed navigasjon

ådløst og ne

FI Hotspot.

psett WiFi h

e basert p

rivelse 

på WiFi-hots

 er navnet 

fisere projek

aget av en a

du vil endre 

og trykker p

ye navnet me

blant de 3 sik

Åpen (ute

WPA PSK

WPA2 PS

feltet og tryk

ye passordet

s av i boksen

ord. 

gre. 

Philips  PPX4

nstastene. 

ttverk. 

hotspot. 

i-enheter. 

hotspo
vnet og def

WER-knappe

n er slått på.

nstastene. 

ttverk. 

hotspot. 

å den fak

spot. 

som brukes 

ktoren når de

nnen WiFi-e

navnet, velge

på OK. Skriv

ed tastaturet

kkerhetsnivå

en sikkerhet)

K 

SK 

k OK. Skriv 

t med tastatu

 for å vise 

4935 

ot 
finere 

en. 

 

ktiske 

til å 

et blir 

nhet. 

er du 

v inn 

t. 

åene. 

inn 

uret. 



D

N
D

A

fo

A

k

d

S
D

fu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

M

S
H

n

o

h

 

DLNA 

Networ
Denne enhete

Alliance) for å

or eksempel 

Avhengig av 

kunne f.eks. s

datamaskinen

Slå DLN
DLNA-funksjo

unksjonen ka

. Slå på e

2. Hovedm

3. Velg Inn

4. Bekreft m

5. Velg me

6. Bekreft m

7. Velg me

8. Bekreft m

9. Innstilling

0. Bekreft m

Med knappen

Spille a
Hvis DLNA-a

nettverket, så

og filbehand

hovedmenyen

(Digita

rk Allia
en støtter DL

å enkelt dele

videoer og b

DLNA-komp

strømme film

n eller serve

NA på 
onen er slå

an du slå av.

nheten ved h

enyen vises 

nstillinger me

med OK. 

d /  Tr
med OK. 

d /  DL
med OK. 

gene endres

med OK. 

n  går du 

av med
ktiverte enhe

å kan du få ti

ling ved å 

n 

al Livin

ance) 
LNA (Digital 

e data over et

bilder. 

patible enhete

mer fra den b

ren til din Pic

og av 
ått på som 

. 

hjelp av POW

etter enhete

ed navigasjo

rådløst og ne

LNA. 

s med /

ett menytrin

ier via 
eter er plass

lgang til dem

få tilgang M

ng 

Living Netwo

t hjemmenet

er du eier, vi

ærbare 

coPix-projekt

standard. D

WER-knappe

en er slått på

onstastene. 

ettverk. 

. 

n tilbake. 

DLNA
ert i det tilko

m i medieavs

Media Folde

ork 

ttverk, 

l du 

tor. 

Denne 

en. 

å. 

A 
oblede 

pilling 

er fra 
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7 Blu

Din PicoP

Latency-lydko

yd/videosynk

Aktiver den 

koble ekstern

 He

Va

tidl

en

ang

gjø

en 

Aktiver
. Slå på e

2. Hovedm

3. Velg Inn

4. Bekreft m

5. Velg me

6. Bekreft m

7. Velg me

8. Bekreft m

9. Velg me

0. Bekreft m

uetoot

Pix levere

odek sikrer 

kronisering. 

innebygde 

ne høyttalere

envisning 

algmenyen 

ligere tilko

heter i Blue

gi innstillinge

øre grunnlegg

enhet. 

r Bluet
nheten ved h

enyen vises 

nstillinger me

med OK. 

d /  Tr
med OK. 

d /  Blu
med OK. 

d /  På
med OK. 

th 

s med 

høy lydkva

Bluetooth-fu

e til projektore

gir bare r

oblede (s

etooth-innstill

ene på hove

gende oppse

tooth  
hjelp av POW

etter enhete

ed navigasjo

rådløst og ne

uetooth. 

å. 

aptX® 

alitet og tråd

unksjonen fo

en. 

ask tilgang

ammenkoble

lingene. Du 

edskjermen 

ett for å kob

WER-knappe

en er slått på

onstastene. 

ettverk. 

Low 

dløs 

or å 

g til 

ede) 

må 

til å 

le til 

en. 

å. 

Oppse

Blueto
1. Slå på e

2. Hovedm

3. Velg In

4. Bekreft 

5. Velg me

6. Bekreft 

7. Velg me

8. Bekreft 

innstillin

9. Aktiver 

Bluetoo

10. Klikk "S

ekstern

11. Klikk på

starte s

12. Hvis du

kan du 

høyttale

13. Den eks

"tilkoble

tt av 

ooth-pa
enheten ved 

menyen vises

nstillinger m

med OK. 

ed /  T
med OK. 

ed /  Bl
med OK for

ngsmeny 

"Sammenko

oth-høyttalere

Søk etter enh

e høyttaleren

å funnet høyt

ammenkobli

 blir bedt om

bruke koden

er (du kan pr

sterne høytta

et" i enhetslis

   P

aramet
 hjelp av PO

s etter enhet

med navigasj

rådløst og n

luetooth-va
r å gå inn på 

obling" på de

en 

heter" for å sø

n 

ttaler vist i en

ingsprosesse

m å oppgi en 

n levert fra pr

røve 0000 ell

aleren vil bli 

sten.  

Philips  PPX4

tre 
OWER-knapp

ten er slått på

onstastene.

nettverk. 

lg. 

detaljert 

n eksterne 

øke etter den

nhetslisten fo

en 

tilkoblingsko

rodusentens 

ler 1234) 

vist som 

4935 

pen. 

å. 

n 

 

or å 

ode 
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8 Med

Mediam
Generelt bru

eller musikk

mediespillere

Gå inn i Med

• få tilg

o

o

o

o

• velg 

tredje

• utføre

filer) 

Hvorda

Folder 
Bruk følgende

Keys 

 eller  

 eller OK 

 eller  

 

dia P

mappe 
kes Mediam

kfiler for av

en. 

iamappe for

gang til filer s

o internmin

o tilkoblede

o microSD-

o nettverks

installerbare

eparts apper

e filoperasjo

an navi

e taster for å

Actio

Hvis d

i listen

Gå et

Start 

Gå et

strukt

Avslu

layba

mappe til å v

vspilling i 

r å  

som ligger i  

nnet 

e USB-minne

-kort 

splasseringer

e "APK"-filer 

r 

ner (kopiere

gere i M

å navigere i M

on 

du vil velge m

n som vises.

tt nivå ned fo

med den val

tt nivå opp i k

turen. 

utter til hoved

ack 

velge film, b

den inneby

eenheter 

r (DLNA) 

for å instal

e, flytte og sl

Media 

Mediamappe

mapper eller 

 

or å kataloge

lgte mediefile

katalog- 

dskjermen. 

bilde 

ygde 

llere 

lette 

 

e: 

filer 

r. 

en. 

Velg en f

navigasjone

• MAP

og in

• FILM

• BILD

• MUS

1. Slå på e

2. Hovedm

3. Bruk 

Mediam

4. Bekreft 

5. Bruk 

Musikk

6. Bekreft 

7. Bruk 

skal spi

8. Bekreft 

 

 H

B

pr

 

 

 

filtype på 

n: 

PPER for å v

nstallerbare a

MER bare for

DER bare for

SIKK bare fo

enheten ved 

menyen vises

navigerings

mappe. 

med OK. 

/  for å ve

k. 

med OK. 

/  for å ve

lles. 

med OK. 

envisning 

are videoen

rojektoren vil

listen for 

vise alle filer 

apper). 

r å vise video

r å vise bilde

or å vise lydfi

 hjelp av PO

s etter enhet

stastene 

elge Mappe,

elge underm

ne som er 

l bli vist. 

å optimal

(bilder, lyd, v

ofiler. 

efiler. 

ler. 

OWER-knapp

ten er slått på

for å v

, Film, Bilde

mappe eller fil

kompatible 
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lisere 

video 

pen. 

å. 

velge 

 
e eller 
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med 
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Picture

Keys 

 

 

 

 

 

e viewe

Actio

Start/

Hente

Bilde

slides

Velg m

lysbild

bakgr

Roter

Avslu

er, Slide

on 

/stopp lysbild

er Alternativ

eviser for å s

show (se ned

musikkfiler fo

defremvisnin

runnsmusikk

r bilde 

utter til hoved

eshow

defremvisning

ver. Velg 

sette opp 

denfor) 

or å starte en

ng med 

k 

dskjermen. 

 

g 

n 

 

Music 
Hvis du spi

slås av a

fjernkontrolli

på en tast vi

 

Du kan end

valgmenyen

i Musikkspi

Filbeha

eller 

 

 

 

 

Playba
ille av musi

utomatisk h

nngang er o

l skjermen s

re denne eg

 ved å endre

ller-delen. 

andling

 

Dobb

en fil

Fjern

Enke

filer (

fil er 

Hent

filbeh

slette

   P

ack 
ikkfiler, vil p

hvis ingen 

oppdaget. Så

lås på igjen 

genskapen i 

e Skjermmo

g i Med

beltrykk og h

l (merket me

nkontroll: bru

el berøring: m

(fungerer ba

valgt allered

ter valgmeny

handling (ko

e) 
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projektorskje

touchpad 

å snart du try

umiddelbart.

Innstillinger

dus -innstilli

dia Fold

hold inne: vel

ed en grønn h

uk høyre pilta

markerer and

re hvis minst

de) 

yen for 

piere, flytte e

4935 

rmen 

eller 

ykker 

. 

eller 

ngen 

der 

lger 

hake)

ast 

dre 

t én 

eller 
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Videofilformater som støttes 

Container Video-kodek 

*.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 

Lydfilformater som støttes 

Container Lydkodek 

*.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+ 

Bildefilformater som støttes 

Container Bildekodek 

*.jpg, *.jpeg JPEG, GIF 

*.bmp BMP 

*.png PNG 

*.tif TIF 
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Gjenta - Angi hvilken type gjentakelse for 

lysbildefremvisning av bilder: Gjentakelse av (Av), 

gjenta alle bildene i katalogen (Directory), gjenta alle 

lagrede bilder (Alle). 

Overgangseffekt - Still inn bildeoverganger. 

Rekkefølge lysbildevisning - Spill lysbildefremvisning i 

rekkefølge eller tilfeldig. 

Systeminnstillinger 

Dato og klokkeslett - still inn dato og klokkeslett. 

Android-innstilling - still inn Android-system. 

Zoom - Velg bakgrunnsbilder. 

Hvilemodus - Med denne funksjonen går projektoren 

automatisk til ECO-modus etter en bestemt periode 

eller mot slutten av en film. 

Lysstyrke-modus - velg en annen lysstyrkemodus. 

Språk 

Velg ønsket språk for menyen. 

Vedlikehold 

Nullstille innstillinger - Tilbakestill innstillinger til 

fabrikkinnstillingene. 

Firmware-oppgradering - Oppdater fastvare. 

Fastvarepakken vil bli lastet ned fra Internett. 

Demo-modus - slår demo-modus på og av. 

Informasjon - Vis ledig plass i internminnet og 

informasjon om enheten (fastvareversjon / 

enhetsnavn / modell / MAC-adresse / IP-adresse / 

serienummer). 
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Enheten endrer seg fra maksimal lysstyrke til et lavere 

lysstyrkenivå under avspilling. 

 Når temperaturen er for høy, går enheten 

automatisk fra maksimal lysstyrke til et lavere 

lysstyrkenivå for å beskytte de kraftige LED-lysene. 

Dårlig bilde- eller fargekvalitet ved tilkobling med HDMI.  Bruk HDMI-kabelen som fulgte med apparatet. 

Kabler fra andre produsenter kan føre til 

signalforstyrrelser. 

Enheten kan ikke lese et microSD-kort eller USB-pinne.  Enheten støtter ikke exFAT-filsystemet. Bruk 

FAT-format i stedet. 
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13 Vedlegg 

Tekniske data 
Mål (B×H×T).................................115 × 32 × 115 mm 

Vekt................................................................0,351 kg 

Anbefalt omgivelsestemperatur.....................5 – 35 ºC 

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

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

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

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

Bildeformater....................JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF 

Musikkformater.......................MP2, MP3, WAV, WMA, 

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

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

Videotilkobling.................................Mini-HDMI socket 

Hodetelefontilkobling...............Stereo, 3.5 mm socket 

Intern høyttaler.............................................mono 3 W 

Internt lager.........................................................4 GB 

Kompatible lagringskort................Micro-SD (TF) card 

USB-tilkobling, maks. Effekt............................5 V, 1 A 

Micro-USB-tilkobling, maks. Effekt................5 V, 0,5 A 

MHL-tilkobling, maks. Effekt............................5 V, 1 A 

Teknologi / optikk 

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

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

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

Oppløsninger som støttes.............VGA/SVGA/WVGA 

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

Projisert bildestørrelse.......................15 - 150 tommer 

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

Avstand til projeksjonsflaten...........................0,5 - 5 m 

Visningsoppdateringsfrekvens.......................60/50 Hz 

Strømadapter 

Modellnr. ........................................HKA04519024-XA 

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

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

Produsent.......................................................Huntkey 

Innebygd batteri 

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

Kapasitet............................................2000 mAh 7,4 V 

Ladetid....................................................................3 h 

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

Produsent...............................................Fujian United 

Ekstrautstyr 

Følgende ekstrautstyr er tilgjengelig for apparatet: 

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

Mini Displayport-kabel.......... (PPA1270 / 253520069) 

PicoPix-deksel...................... (PPA4400 / 253641813) 

 

 

Alle data skal kun anses som retningsvisende. 

Sagemcom Documents SAS forbeholder seg retten 

til å foreta endringer uten forhåndsvarsel. 
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