
 

 

Philips PicoPix
Lommeprojektor

350 lumen
med medieafspiller

PPX4935
Vis dit liv

Denne geniale Android-baserede mobile projektor er den ultimative multimedieenhed. 
Med 350 lumen, 720p HD-opløsning, Wi-Fi, Bluetooth-lyd og mange andre funktioner er 
denne PicoPix en stærk partner.

Fremragende billedkvalitet
• SmartEngine med LED-teknologi
• Projicer HD-videoer, billeder, præsentationer op til 150" i størrelse

Ultrabærbar
• Internt batteri giver op til 2 timers spilletid

Høj brugervenlighed
• Integreret medieafspiller og HDMI/MHL-interface
• Forskellige tilslutninger

Trådløs forbindelse
• Bluetooth-lydfunktion
• Wi-Fi til at gå online og dele webindhold



 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.

Bluetooth-lydfunktion
Bluetooth-lydfunktion

Projicer op til 150"
Projicer HD-videoer, billeder og præsentationer op 
til 150" (381 cm) i størrelse

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.

Wi-Fi til at gå online
Wi-Fi til at gå online og dele webindhold og for 
trådløs tilslutning af andre enheder i et netværk eller 
til at sætte sit eget netværk op

Medieafspiller og HDMI/MHL
Integreret medieafspiller og HDMI/MHL-interface til 
understøttelse af mobile enheder såsom notebooks, 
smartphones og tablets

Forskellige tilslutninger 3
PicoPix-mobilprojektoren giver et stort antal 
tilslutningsmuligheder til dine enheder. USB, HDMI, 
Component, Composite, SD/SDHC-stik og en 3,5 
mm lydudgang står til rådighed til ubegrænset 
underholdning.
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Teknologi
• Skærmteknologi: DLP SmartEngine
• Lyskilde: RGB LED
• Lysstyrke: op til 350 lumen
• Kontrastforhold: 100.000:1
• Opløsning: 1280 x 720 pixel
• Drejehastighed: 1,47:1
• Skærmstørrelse (diagonalt): 38 cm - 381 cm / 15"-

150"
• Skærmafstand: 50 cm-500 cm / 20"-197"
• Billedformat: 16:9
• Projektionstilstande: front, loft for, bagside, loft bag
• Rettelse af vægfarven: blå, grøn, lyserød, hvid, gul
• Justering af fokus: Manuel
• Intern hukommelse: 4 GB
• Støjniveau: < 28 dBa
• Grundkorrektion: Manuel
• Operativsystem: Android 4.4

Tilslutning
• Wi-Fi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
• HDMI: mini-HDMI med HDCP
• mikro-USB: Understøttelse af USB OTG
• USB: Tilslutning til masselagringsenheder
• DC-IN: DC-stik
• Lydudgang: 3,5 mm-lydudgangsstik
• Ekstern hukommelse: microSD/SDHC

Lyd
• Indbyggede højttalere: 3 watt

Mål
• Pakket (B x D x H): 150 x 150 x 105 mm
• Udpakket: 115 x 115 x 32 mm

Vægt
• Udpakket (uden tilbehør): 0,351 kg
• Pakket: 1,059 kg

Standardpakke indeholder
• Brugerhåndbog: på intern hukommelse, internet
• Garantibevis
• Bæretaske
• AC-adapter
• Fjernbetjening
• Lynhåndbog
• Mini-HDMI til HDMI-kabel
• PPX4935

Strømkilde
• Internt batteri: ECO-tilstand: 2 timer, Indbygget 

batteri: 2000 mAh/7,4 V

Temperaturområde
• Betjening: 5 ~ 35°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

Intern medieafspiller
• Understøttede videoformater: .vob, .dat: MPEG-1, 

MPEG-2; .avi, .mkv: MJPEG, MPEG-1; MPEG-2, 
H.264, Divx, Xvid; H.265/HEVC; .mov, .mp4: 
MJPEG, MPEG-4,H.264, .flv H.263;.3gp H.264;.mts 
AVCHD

• Understøttede lydformater: MP3, WAV, WMA
• Understøttede fotoformater: JPEG, BMP, PNG, TIF
• Understøttede filformater: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, 

doc/docs
•
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