
 

Ev projektörü

NeoPix Ultra 2TV+

 
120 inç Üstün FULL HD 1080p

Android TV deneyimi

Güçlü ses

Üstün bağlantı

 

NPX644

Devasa görüntü, Android TV için hazır

Android TV tabanlı Ultra 2TV+, görüntüleri True Full HD olarak yansıtır. Çoklu görüntü düzeltmeleri, inanılmaz

hoparlörler, düşük fan gürültüsü ve REC709 renk uzayı sayesinde 120 inç ekranda en iyi eğlence deneyimini elde

edebilirsiniz!

True Full HD kalitesinde unutulmaz görüntüler

True Full HD 1920x1080

Evde eğlence için ideal

Özel Düzeltmeler

Android TV deneyimi

Android TV deneyimi

OK Google'ı Destekler

Dahili ChromeCast

Medya Oynatıcı

Yeni bir ses boyutu

Xtreme Ses

DSP

Bağlanın, İzleyin ve Oynayın

Gelişmiş LED Işık Kaynağı

Çok sayıda bağlantı seçeneği



Ev projektörü NPX644/INT

Özellikler
Android TV deneyimi

Philips Android TV Projektörü ile istediğiniz

içeriği istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Favori

uygulamalarınızı görüntülemek için ana

ekranı özelleştirebilir, böylece sevdiğiniz

filmleri ve programları kolayca izleyebilir veya

kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

OSD'miz, gezinmeyi ve yolunuzu bulmayı

kolaylaştıran yeni sezgisel bir kullanıcı

arabirimi tasarımına sahiptir. En hızlı

AMLOGIC CPU'dan güç alan bu cihaz,

kusursuz ve sınıfının en iyisi Android TV

deneyimi sunar.

Dahili ChromeCast

Dahili Chromecast, en sevdiğiniz içerik ve

uygulamaları telefonunuzdan, tabletinizden

veya dizüstü bilgisayarınızdan doğrudan

TV'nize veya hoparlörlerinize aktarmanızı

sağlayan bir teknolojidir. Telefonunuz basit ve

güçlü bir uzaktan kumanda görevi görür. TV

programlarınıza ve çalma listelerinize hızlıca

erişmek için bildiğiniz ve sevdiğiniz mobil

uygulamaları açın. Yeni oturum açma veya

indirme gerekmez. Telefonunuzu kullanarak

evin herhangi bir yerinden, o sırada

oynamakta olan içeriği kesmeden veya pilinizi

tüketmeden projektörde arama yapabilir,

gezinebilir, içerikleri sıraya alabilir ve

projektörü kontrol edebilirsiniz.

Medya Oynatıcı

Entegre Medya Oynatıcıyla temel

ihtiyaçlarınız parmaklarınızın ucunda.

İnternette gezinin, USB bellek veya sabit disk

gibi harici depolama birimlerinden tüm

videolarınızı izleyin, müzik dinleyin veya en

son tatilinizin fotoğraflarını paylaşın.

Playstore'dan indirebileceğiniz çeşitli

uygulamalar sayesinde (Plex, VLC vb.) yerel

içeriklerinizi oynatmak tek yapmanız gereken

harici depolama cihazınızı USB A bağlantı

noktasına takmaktır.

OK Google'ı Destekler

Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google

Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı

aramak istiyorsunuz? Projektörünüze

söylemeniz yeterli. Ayrıca Google Assistant

uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek

ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin

sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Gelişmiş LED Işık Kaynağı

Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı

görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar

kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz

gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat

kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca

güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden

çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu

bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok

çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

Özel Düzeltmeler

Projektörü istediğiniz yere yerleştirin!

Otomatik dikey eğim düzeltme ve 4 köşe

düzeltme, cihaz doğrudan duvarın karşısında

olmasa bile mükemmel oranlı görüntü için

eğik ve bozuk yansıtmayı ortadan kaldırır.

Ayrıca, kullanıcılara neredeyse her açıdan en

iyi görüntüyü sunar ve optimum kurulum

zorluklarının çoğunu ortadan kaldırır. Büyük

bir alan içerisinde küçük bir duvarda mı

yansıtma yapmanız gerekiyor?

Endişelenmeyin! Dijital zoom, projektörünüz

duvardan uzakta olsa bile görüntü boyutunu

en üst düzeye çıkarır. 1,44 dönüştürme oranı

sayesinde küçük alanlarda büyük görüntüler

elde edebilirsiniz. Ultra 2TV+ ile 120 inç

etkileyici görüntüler yansıtmak için 3,8 m gibi

kısa bir mesafe yeterlidir.

DSP

Dijital Sinyal İşleme, tüm ses frekanslarında

performansı artırarak favori TV içeriklerinize

kendinizi kaptırmanıza yardımcı olur.
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Teknik Özellikler
Teknoloji

Ekran teknolojisi: LCD

Işık kaynağı: LED

LED ömrü: 30.000 saate kadar

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Yansıtma görüntüsü boyutu: 120 inçe (300

cm) kadar

En-boy oranı: 16:9

Dönüştürme oranı: 1,4:1

manüel: 3000:1

Odak ayarı: Manuel

Dikey eğim düzeltme: Manuel, Otomatik

Ekran mesafesi: 175 cm - 383 cm / 68 inç - 151

inç

Ses

Stereo Hoparlör: 2X10W

Bluetooth hoparlör bağlantısı

Bağlantı

Wi-Fi: Kablosuz ekran yansıtma

Bluetooth: Harici hoparlör bağlama

USB: USB 2.0, USB Type-C

HDMI: x1

Ses çıkışı: 3,5 mm jak

SPDIF

Güç kaynağı

DC giriş: 24 V, 4 A (AC 100-240 V)

Güç tüketimi: Çalışma: 100 W, Bekleme < 0,5

W

Boyutlar

ambalajsız (GxDxY): 391 x 351 x 203 mm / 15,4

x 13,8 x 8 inç

Ağırlık: 8,8 lb / 4,3 kg

* İçerik akışını ekrana yansıtmak için HDMI bağlantısı

gerekir (adaptör dahil değildir). Buna Netflix, Hulu,

Canal+, Amazon Prime ve daha birçok hizmet dahildir.

İçerik akışı hizmetleri Wi-Fi üzerinden ekrana

yansıtılamaz. YouTube akışı, Wi-Fi ve HDMI üzerinden

gerçekleştirilebilir.

* Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, PC, Blu-ray Oynatıcı

gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan

bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI

ticari takdim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing

Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli

ticari markalarıdır.
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