
 

Draagbare projector

GoPix 1

 
Ultraslank en hoogwaardig

Scherm van maximaal 75 inch

Eenvoudige USB-C-
verbindingen

Ingebouwde luidspreker en
batterij 2u

 

GPX1100 De ultieme metgezel
voor uw smartphone

De Philips GoPix 1 is ultraslank, hoogwaardig en gemaakt met aluminium en kan

eenvoudig worden aangesloten op alle USB-C- en HDMI-apparaten, zoals

laptops, tablets of smartphones, om tot 2 uur lang een beeld van maximaal 75

inch te projecteren in True 480p-resolutie.

Ultraslank en hoogwaardig
Ultiem ontwerp

Veelzijdige standaard, Auto Keystone

Klein formaat, groot beeld
Afbeelding van 75 inch op zak

Geavanceerde LED-lichtbron

TI DLP-technologie

Eenvoudige connectiviteit
Klaar voor onderweg

Geluid en batterij
Luidspreker

Duurzaam, geschikt voor PowerBank!



Draagbare projector GPX1100/INT

Kenmerken
Geavanceerde LED-lichtbron

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke,

levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur

mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want

hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld

gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het

energieverbruik veel lager dan bij een projector

met een normale lamp. U profiteert dus van

een groter scherm, een overweldigende

kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

Afbeelding van 75 inch op zak

GoPix 1 is de kleinste en helderste projector die

een enorme scherm van 75 inch projecteert. De

projector is uitgerust met de nieuwste TI

DLP LED-lichtbron die meer dan 30.000 uur

meegaat. U kunt de projector eenvoudig

aansluiten op uw telefoon, laptop of

gameconsole om in elke kamer en positie van

al uw entertainment te genieten! De GoPix 1 is

zo klein dat u deze in uw zak kunt meenemen.

Duurzaam, geschikt voor PowerBank!

Dankzij de micro USB-poort kunt u elke

powerbank aansluiten en de levensduur van de

batterij van de projector verlengen, waar u ook

bent!

Klaar voor onderweg

Via de USB-C-videopoort kunt u al uw slimme

apparaten aansluiten, zoals laptops,

smartphones of tablets, om al uw favoriete

content te bekijken. U kunt de USB-C-oplader

ook gebruiken met elke PD-oplader, zodat u

geen extra spullen in uw tas hoeft mee te

nemen. Er is ook een veelzijdige HDMI-poort

die u de vrijheid geeft om al uw andere

apparaten aan te sluiten.

Luidspreker

U hebt geen extra geluidssystemen nodig,

want de compacte ingebouwde luidspreker

levert de prestaties die u nodig hebt.

Ultiem ontwerp

Een superslanke projector van 18 mm met een

hoogwaardige donkergrijze metalen afwerking

en glazen beschermlens. De behuizing is

ontworpen om passieve warmteafvoer te

creëren. Bovendien zijn zowel het

ventilatiesysteem in de behuizing als het

luidsprekerpaneel ontworpen voor meer

stevigheid.

Veelzijdige standaard, Auto Keystone

De schroef voor het statief zorgt voor een

dynamische visuele oriëntatie en projectie. U

kunt allerlei entertainment aan het plafond of

aan de muur projecteren of op uw laptop

bevestigen en altijd een recht beeld krijgen

dankzij de automatische keystone.

TI DLP-technologie

Texas Instruments DLP-technologie, gebruikt

in 9 van de 10 bioscopen wereldwijd, zorgt

onder alle omstandigheden voor levendige

beelden, een diep contrast en een helder

beeld.
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Specificaties
Technologie
Weergavetechnologie: DLP

LED-lichtbronnen: Gaan meer dan 30.000 uur

mee

Resolutie: 854 x 480 pixels

Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels

Afstand tot het scherm: 27–199 cm (10–78

inch)

Aanbevolen gebruik: Max. 75 inch in een

donkere kamer

Beeldformaat: 16:9

Throw-ratio: 1,2:1

Contrastverhouding: 600:1

Scherpteaanpassing: Handmatig

Automatisch draaien

Keystone-correctie: Handmatig, Automatisch

Geluid
Interne luidspreker: 3W

Aansluiting
Mini-HDMI: x1

USB: USB Type-C: 2x voeding en video

Voedingsbron
Interne accu: 3600 mAh

Levensduur batterij: Tot 2 uur

Werkt via de USB-aansluiting: Ja 12 V 1,5 A

Standaardverpakking bevat
Afstandsbediening

USB-C-kabel (opladen en video)

Mini-HDMI-naar-HDMI-kabel

Statief, driebenig

Gebruikershandleiding

Garantiekaart

Afmetingen
Uitgepakt (B x D x H): 78,2 x120 x 18 mm

Gewicht: 0,25 kg

* Voor schermspiegeling bij streamingcontent is een

HDMI-verbinding vereist. (Adapter niet meegeleverd.)

Dit geldt voor services zoals Netflix, Hulu, Canal+,

Amazon Prime en meer. Schermspiegeling via Wi-Fi is

niet mogelijk bij services voor contentstreaming.

YouTube kan worden gestreamd via Wi-Fi en HDMI.

* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding

met een machine voor automatische

gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC

of Blu-ray Disc-speler.
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