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Verklig HD 720p-upplösning

Multimediespelare

Kraftfullt 2.1-ljudsystem

Supertyst

 
NPX120

Smart design som passar in perfekt

NeoPix 120 ger en fantastisk 720p HD-bild på upp till 65 tum. Kompakt med många anslutningsmöjligheter

(HDMI, USB). Inbyggd multimediespelare för filmer, bilder och till och med musik i kombination med ett 2.1-

högtalarsystem.

Vacker visning
NeoPix 120 i äkta HD 720p

Utökad bildkorrigering

Avancerad LED-ljuskälla

Enkel anslutning
Inbyggd mediespelare

NeoPix 120-anslutning

Djup tystnad och kraftfullt ljud
Supertyst

Kraftfullt 2.1-ljudsystem
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Funktioner
Avancerad LED-ljuskälla

Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga,

starka färger och varar i upp till 30 000 timmar.

Du behöver inte byta ut den eftersom den varar

i 20 år med en genomsnittlig användning på

fyra timmar per dag! Dessutom är

energiförbrukningen mycket lägre än hos en

vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att

du får en större skärm och en fullt immersiv

upplevelse med en miljövänlig enhet!

Kraftfullt 2.1-ljudsystem

Tack vare 2.1-ljudsystemet (två högtalare och

en subwoofer) kan du låta dig uppslukas av en

exceptionell ljudupplevelse. Tack vare 3,5 mm-

utgång kan du ansluta dina hörlurar eller ännu

större ljud med högtalare.

Inbyggd mediespelare

Tack vare den inbyggda mediespelaren har du

allt nära till hands: bläddra bland och titta på

alla dina videor, lyssna på musik eller projicera

dina senaste semesterbilder. Anslut bara USB-

minnet eller hårddisken för att få tillgång till allt

ditt lokala innehåll.

Utökad bildkorrigering

Placera produkten där du vill ha den! Med

keystone-korrigering och digital zoom-teknik

kan du finjustera bilden efter dina behov och

placera projektorn på nästan vilket avstånd

som helst. Med brusreduceringstekniken

justerar du bilden för verklighetstrogna videor

eller filmer som på bio

NeoPix 120-anslutning

Anslut valfri medieenhet: digitalboxar, datorer,

spelkonsoler och streamingenheter som Fire

Stick eller Apple TV tack vare inbyggd USB,

HDMI. Nog med kablar! Anslut dina smarta

donglar (Amazon Fire Sticks, Roku …) till USB-

strömutgången (5 V, 2 A) och slipp en extern

adapter.

NeoPix 120 i äkta HD 720p

NeoPix 120 ger äkta 720p HD så att du kan

titta på alla dina favoritfilmer och TV-program

på en 65-tumsskärm. Motorn med kort

projiceringsavstånd minskar

projiceringsavståndet för att få en ännu större

bild när projektorn bara är två meter från

väggen. NeoPix 120 är utrustad med en

inbyggd stativskruv och kan monteras i taket.

Supertyst

Konstruerad för att förbättra luftflödet och

värmeavledningen samtidigt som en kompakt

design bibehålls. Den har förbättrats med

högpresterande fläktar men är ändå

överraskande tyst.
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Specifikationer
Teknik
Skärmteknik: LCD

Ljuskälla: LED

LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar

Upplösning: 1 280 x 720 pixel

Upplösning som stöds: 1 920 x 1 080

bildpunkter

Projektorns bildstorlek: upp till 65 tum

(165 cm)

Rekommenderad användning: Max 65 tum i ett

mörkt rum

Projektionsavstånd: 65 tum vid 83 tums

avstånd (212 cm)

Ljusstyrka: upp till 100 lumen*

Bildförhållande: 16:9

Projektionsförhållande: 1,47:1

Kontrastförhållande: 3000:1

Fokusjustering: Manuell

Lutningskompensation: Manuell

Inbyggd mediespelare

Ljud
Stereohögtalare: 2 x 5 W

2.1

Surroundläge, equalizer

Anslutning
USB: x1

HDMI: x1

Audio-utgång: 3,5 mm-uttag

DC-IN: DC-uttag

Strömkälla
DC-In: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)

Strömförbrukning: Drift: 42 W, Standby < 0,5 W

Mått
utan förpackning (B x D x H): 225 x 190 x

102 mm

Vikt: 0,85 kg

* Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och

vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på

projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus

uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus

uppmätt i enlighet med ISO 21118.

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia

Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-

logotyperna är varumärken eller registrerade

varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator,

Inc.
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