
 

 

Philips PicoPix
Lommeprojektor

50 lumen

PPX4150
Vis dit liv

PicoPix-lommeprojektor
Takket være HDMI- og USB-grænsefladen har det aldrig været nemmere at projicere 
videoer og billeder. USB QuickLink tilbyder et USB-stik til opladning af enheden. Uanset 
hvor du er – vis dit liv på det store lærred med PPX4150!

Fremragende billedkvalitet
• WavEngine med LED-teknologi

USB QuickLink
• USB-stik giver strøm og nem tilslutning

Høj brugervenlighed
• Understøtter MHL til mobile enheder



 Understøtter MHL
Understøtter MHL til mobile enheder

WavEngine med LED-teknologi
WavEngine med LED-teknologi imponerer med 
krystalklare billeder i strålende farver

USB QuickLink
Hvis du vil dele indhold direkte fra kamera, 
smartphone eller USB-stick, er USBQuickLink den 
nemmeste tilslutning til alle disse enheder. På farten 
kan du bare sætte USB-stikket i og bruge 
USBQuickLink som reference.
PPX4150/INT
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Teknologi
• Skærmteknologi: DLP WavEngine
• Lyskilde: RGB LED
• LED-lyskilder: Holder over 30.000 timer
• Lysstyrke: op til 50 lumen
• Kontrastforhold: 1300:1
• Opløsning: 640 x 360 pixel
• Drejehastighed: 2,2:1
• Skærmstørrelse (diagonalt): 25 cm-152 cm / 10"-

60"
• Skærmafstand: 48 cm-285 cm / 19"-112"
• Billedformat: 16:9
• Projektionstilstande: front, loft for, bagside, loft bag
• Rettelse af vægfarven: blå, grøn, lyserød, hvid, gul
• Justering af fokus: Manuel
• Støjniveau: < 28 dBa

Tilslutning
• HDMI: mini-HDMI med HDCP
• USB: Slave - masselagringsenhed (udveksling af data 

med PC); master - tilslut masselagringsenheder; 
opladning

• Lydudgang: 3,5 mm stik for lydudgang til 
hovedtelefoner

Lyd
• Intern højttaler: 1 watt (maks.)

Mål
• Pakket (B x D x H): 130 x 86 x 65 mm / 5,12 x 3,39 

x 2,56 tommer
• Udpakket (B x D x H): 97 x 54 x 17 mm / 3,81 x 

2,12 x 0,67 tommer

Vægt
• Pakket: 192 g/6,17 oz
• Udpakket: 129 g/4,14 oz

Standardpakke indeholder
• Brugerhåndbog: om intern hukommelse
• Garantibevis
• Lynhåndbog
• Mini-HDMI til HDMI-kabel
• PPX4150

Strømkilde
• Internt batteri: Internt batteri: 1800 mA, Optimal 

tilstand: 1,5 timer, ECO-tilstand: 2 timer

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
•

Specifikationer
Lommeprojektor
50 lumen
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