
Οικιακή συσκευή

προβολής

NeoPix Easy+

  LED LCD

Έως 80"

Wi-Fi και Bluetooth

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

 
NPX445

Μην φοβάστε το σκοτάδι
με τη συσκευή προβολής εύκολης πρόσβασης

Απολαύστε μια εξαιρετικά ομαλή εμπειρία και προβάλετε εικόνες μεγέθους ως και 80", με

στερεοφωνικό ήχο, κατοπτρισμό οθόνης μέσω Wi-Fi, Bluetooth και όλες τις επιλογές

συνδεσιμότητας που χρειάζεστε για να μεταδώσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο.

Αξιοθαύμαστες εικόνες

Προβάλετε εικόνες μεγέθους έως 80"

Προσαρμοσμένη προβολή

Προηγμένη πηγή φωτός LED

Ασύρματη κοινή χρήση οθόνης

Κατοπτρισμός οθόνης μέσω Wi-Fi για έξυπνη κοινή χρήση

Μετάδοση τηλεοπτικών σειρών απευθείας από smartphone

Ήχος παντού

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πεντακάθαρο ήχο

Εξωτερικά ηχεία σύνδεσης Bluetooth

Παίξτε και συνδεθείτε

Ενσωματωμένο media player για απεριόριστη παρακολούθηση

Πλήρως συνδεδεμένη (HDMI, USB, VGA ή MicroSD)

Η απόλυτα έξυπνη λύση!
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Χαρακτηριστικά

Προηγμένη πηγή φωτός LED

Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια,

ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως

30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την

αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση

χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση

ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις

συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να

απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική

εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

Προσαρμοσμένη προβολή

Τοποθετήστε το προϊόν οπουδήποτε θέλετε! Η

διόρθωση πλαισίου σε συνδυασμό με την τεχνολογία

εστίασης σάς επιτρέπουν να τελειοποιήσετε τις

εικόνες ανάλογα με τις ανάγκες σας και να

τοποθετήσετε τη συσκευή προβολής σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Προβάλετε εικόνες μεγέθους έως 80"

Προβάλετε εικόνες και βίντεο έως 80" (200 εκ.) από

απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα από τον τοίχο.

Μετάδοση τηλεοπτικών σειρών

Μεταδώστε οποιεσδήποτε τηλεοπτικές σειρές ή

ταινίες μέσω Wi-Fi από έξυπνες συσκευές.

Κατοπτρισμός οθόνης μέσω Wi-Fi

Συνδέστε ασύρματα τις φορητές σας συσκευές,

όπως tablet, smartphone ή ακόμα και υπολογιστές,

για κατοπτρισμό και κοινή χρήση όλου του

περιεχομένου σας. Βίντεο στα τηλέφωνά σας; Κανένα

πρόβλημα! Δείτε τα μέσω Wi-Fi! (iOS, Android, MAC

και PC)

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Δεν χρειάζεται να έχετε επιπλέον ηχοσύστημα. Τα

ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία προσφέρουν

βαθύ ήχο που πλημμυρίζει το χώρο και είναι

ιδανικός για ταινίες στο σπίτι.

Εξωτερικά ηχεία Bluetooth

Συνδέστε ασύρματα τη συσκευή προβολής σε

εξωτερικά ρετρό ηχοσυστήματα ή soundbar για να

δώσετε ζωή στις ταινίες και τα παιχνίδια σας.

Ενσωματωμένο media player

Έχετε άμεσα διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα με το

ενσωματωμένο media player: Κάντε αναζήτηση,

παρακολουθήστε όλα τα βίντεό σας, ακούστε τη

μουσική σας ή μοιραστείτε τις εικόνες από τις

τελευταίες διακοπές σας.

Πλήρως συνδεδεμένη

Συνδέστε κάθε συσκευή πολυμέσων, όπως

αποκωδικοποιητές, υπολογιστές, MAC,

παιχνιδοκονσόλες και συσκευές μετάδοσης όπως

Fire Stick ή Apple TV με τις θύρες USB, HDMI ή

MicroSD.
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Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: LCD

Φωτιστικό: LED

Διάρκεια ζωής LED: Έως και 20.000 ώρες

Ανάλυση: 800 x 480 pixel

Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 80" (200 εκ.)

Απόσταση προβολής: 80 εκ. - 200 εκ. / 24"- 60"

Αναλογία Εικόνας: 16:9

Λόγος εμβέλειας: 1,4:1

Λόγος αντίθεσης: 3000:1

Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα

Διόρθωση πλαισίου:

Χειροκίνητα

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής

πολυμέσων

Ήχος

Στερεοφωνικό ηχείο: 2x2W

Ηχείο σύνδεσης Bluetooth

Σύνδεση

Wi-Fi: Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης

Bluetooth: Σύνδεση εξωτερικού ηχείου

USB: x1

HDMI: x1

Micro SD: x1

VGA: x1

VGA: x1

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Είσοδος AV:

Βύσμα 3,5 χιλ.

DC-IN: Υποδοχή DC

Πηγή ισχύος

DC-in: 12V, 3,5A (AC100-240V)

Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 42W, Αναμονή

<0,5 W

Διαστάσεις

εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 207 x 150 x 84,5 χιλ. /

8,14 x 5,9 x 3,32 ίντσες

Βάρος: 1,89 λ. / 0,86 κ.

* Για τη μετάδοση περιεχομένου με κατοπτρισμό οθόνης, απαιτείται

σύνδεση HDMI (δεν περιλαμβάνεται προσαρμογέας).

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως Netflix, Hulu, Canal+, Amazon

Prime και άλλες. Δεν είναι δυνατός ο κατοπτρισμός οθόνης για

υπηρεσίες μετάδοσης περιεχομένου μέσω Wi-Fi. Η μετάδοση ροής

YouTube είναι δυνατή μέσω Wi-Fi και HDMI.

* Συσκευές προβολής για άμεση σύνδεση και χρήση με αυτόματη

μηχανή επεξεργασίας δεδομένων, όπως smartphone, φορητό

υπολογιστή, PC, Blue-ray Player κ.λπ.
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