
Lommeprojektor

PicoPix

 

140 lumen

med MP4-afspiller

 
PPX3414

Vis dit liv
Denne lille og lette mobile projektor kan nemt sluttes til forskelligt udstyr, et SD-kort eller en USB-stick for at få

adgang til dine digitale data. Tilføjelsen af en integreret medieafspiller og indbygget kontorfremviser gør, at

denne PicoPix kan fungere uafhængigt.

Fremragende billedkvalitet

LED-teknologi giver flotte farver og høj kontrast

Projicer HD-videoer og billeder op til 120" (305 cm) i størrelse

SmartEngine med LED-teknologi

Ultrabærbar

Internt batteri giver op til 2 timers spilletid

Perfekt lommepartner en vægt på kun 270 g

Høj brugervenlighed

Integreret kontorfremviser og medieafspiller

Forskellige tilslutninger til alle almindelige enheder



Lommeprojektor PPX3414/EU

Specifikationer
Vigtigste
nyheder

Teknologi/optisk

Skærmteknologi: DLP

Lyskilde: RGB LED

LED-lyskilde holder mere end: 30.000 timer

Opløsning: 854 x 480 pixel

Kontrastforhold: 1000:1

Skærmstørrelse (diagonalt): 12" - 120"

Skærmafstand: 0,5 m - 5,0 m

Intern hukommelse: 4 GB

Integreret MP4-afspiller

Integreret Office/PDF-fremviser

Lysstyrke med batteri: op til 70 lumen

Lysstyrke med AC: op til 140 lumen

Understøttede video-standarder

PAL

SECAM

NTSC

480 i/p

576 i/p

720 i/p

1080 i/p

Lyd

Intern 1 W SoundBar

Tilslutning

Indgang lyd og video: mini-HDMI med HDCP;

VGA (brugerstik med adapter; komponent

YPbPr (op til 1080i); Composite (CVBS) og lyd;

Lydudgang: 3,5 mm-lydudgangsstik

DC-IN: DC-stik

Ekstern hukommelse: SD/SDHC/SDXC

USB: Tilslutning til masselagringsenheder

Mini USB: tilslutning til PC, tilslut til

lagerenheder, opladning

Intern medieafspiller

Understøttede videoformater: .avi, .mov, .mp4,

.mkv; codecs: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Understøttede lydformater: MP3, AC3

Understøttede fotoformater: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Understøttede filformater: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docs

Strømforsyning

Batterilevetid: Standard-tilstand: 2 timer; lys-

tilstand: 1,5 timer

Internt batteri: 7,4 V ved 1800 mAh

Strømadapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12 V

ved 2 A for EU og UK

Mål

Pakket (B x D x H): 190 x 190 x 80 mm

Udpakket: 105 x 105 x 31,5 mm

Vægt

Pakket: 1,06 kg

Udpakket (uden tilbehør): 0,270 kg

Temperaturområde

Betjening: 5 ~ 40°C

Opbevaring af pakke: 25 ~ 60°C

Opbevaring i upakket stand: 0 ~ 45°C

Relativ fugtighed

Betjening: 15 ~ 85 % RF

Opbevaring af pakke: 5 ~ 93 % RF

Opbevaring i upakket stand: 15 ~ 85 % RF

Standardpakke indeholder

Fjernbetjening

Brugerhåndbog: på intern hukommelse,

internet

Lynhåndbog

Garantibevis

AC-adapter

Standard mini-USB-kabel

Bæretaske

HDMI-kabel

PPX3414

Tilbehør

Komponentkabel: medfølger ikke

iPhone-kabel: medfølger ikke

VGA-kabel: medfølger ikke

Composite lyd-/videoadapter: medfølger ikke

MHL til HDMI + Mini-USB-kabel: medfølger

ikke

PicoPix lydstation: medfølger ikke

120" (305 cm) billedstørrelse

Nyd den største mobilskærm, du nogensinde

har haft, og del dit HD-medieindhold, hvor det

passer dig. Med din PicoPix har du altid en

personlig biograf med i lommen.

Internt batteri

PicoPix leveres med et kompakt, indbygget,

genopladeligt batteri, der giver strøm til lang

tids brug. Op til 2 timers kontinuerlig

afspilning

af film, fotos og musik kan du få med en

enkelt opladning. Det gør PicoPix til din

perfekte lommepartner.

LED-teknologi

Dine billeder og videoer fortjener den bedste

kvalitet, når du skal dele dem med mennesker

omkring dig. Derfor bruger PicoPix-

lommeprojektoren LED-teknologi af høj

kvalitet til at projicere dine billeder og videoer

i flotte farver og imponerende kontrast.

Kontorfremviser

Den integrerede MP4-medieafspiller

understøtter alle almindelige video- og

lydformater. Det gør PicoPix-

lommeprojektoren

til en selvstændig enhed. Kontorfremviseren

gør det muligt også at dele alle standard

Office-filer og PDF-filer.

Lommepartner

Med en vægt på kun 270 g og det slanke

design bliver din PicoPix-lommeprojektor din

lette partner til arbejdsmæssig og privat brug.

Tilslutninger

PicoPix-lommeprojektoren giver et stort antal

tilslutningsmuligheder til dine enheder. USB,

HDMI, VGA, Component, Composite,

SD/SDHC-stik og en 3,5 mm lydudgang står

til rådighed til ubegrænset underholdning.

SmartEngine

Dine billeder og videoer fortjener den bedste

kvalitet, når du skal dele dem med mennesker

omkring dig. Derfor bruger PicoPix-

lommeprojektoren SmartEngine LED-

teknologi af høj kvalitet til at projicere dine

billeder og videoer i flotte farver og

imponerende kontrast.
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