Televizní stanice
DVB-T
PicoPix
se zvukem
PPA7301

Promítejte své zážitky
Připojte projektor PicoPix k televizní stanici PicoPix a užívejte si volně šiřitelné
digitální televizní kanály na velké obrazovce. Televizní stanice PicoPix disponuje
dvěma 2W stereoreproduktory pro zlepšený zvuk a vestavěnou baterií pro delší
výdrž až o 2 hodiny.
Přirozený a čistý zvuk
Špičkový vestavěný stereofonní reproduktor pro excelentní zvuk
Prodloužená doba přehrávání
Dodatečná baterie poskytuje až další 3 hodiny chodu
Přenosná televizní zábava
Užívejte si volně šiřitelné digitální televizní vysílání, ať jste kdekoli

Televizní stanice DVB-T

PPA7301/EU

Přednosti

Speciﬁkace

Špičkový stereofonní reproduktor
Vychutnejte si videa a hudbu s vysokou
kvalitou zvuku. Špičkové vestavěné 2 x 2W
reproduktory nabízí skvělý zvuk a výhodu
plynule nastavitelné hlasitosti.

Prodloužená doba přehrávání
Zvuková stanice PicoPix využívá kompaktní
vestavěnou nabíjecí baterii s dlouhou výdrží.
Na jedno nabití můžete dosáhnout až
3hodinového trvalého potěšení z přehrávání
ﬁlmů či hudby nebo prohlížení fotograﬁí. Díky
tomu je zvukový systém PicoPix ideálním
příslušenstvím k vašemu kapesnímu projektoru.

Zvuk
Interní stereofonní reproduktory: 2 x 2 W
Připojení
DC-IN: Konektor napájení stejnosměrným
proudem
Napájení
Adaptér napájení: 110–240 V AC, 50–60 Hz,
12 V při 2 A pro EU a VB
Interní baterie: 7,4 V při 3 600 mAh
Výdrž baterie: 3 hodiny
Indikátor LED: nabíjení baterie
Rozměry
zabaleno (Š x H x V): 190 x 190 x 48 mm
rozbaleno (W x D x H): 105 x 105 x 32 mm
Hmotnost
Zabaleno: 550 g
Rozbaleno: 270 g
Rozsah teplot
Provoz: 5–36 °C
Skladování balení: -25–60 °C
Skladování po rozbalení: 0–45 °C
Relativní vlhkost
Provoz: 15–85 % RH
Skladování balení: 5–93 % RH
Skladování po rozbalení: 15–85 % RH
Standardní balení zahrnuje
Stručný návod k rychlému použití: ano
Záruční list: ano
Adaptér pro externí anténu: ano
PPA7301: ano
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