
Kannettavat
projektorit

PicoPix Nano

 
Jopa 60 tuumaa

Näytön peilaus

Kiinteä kaiutin ja akku

 
PPX120

Pieni koko. Kannettava kokemus
60 tuumaan asti, 80 minuutin akunkesto

Koe PicoPix Nano, pienin heti valmis projektori, jossa on langaton yhteys ja multimediasoitin. Sopii hyvin niille,

jotka ovat aina liikkeessä. PicoPix Nanossa on akku, joten voit katsoa urheilusuorituksiasi jopa 80 minuutin ajan.

Todentuntuiset kuvat

Heijastaa jopa 60 tuuman kokoista kuvaa

Tarkennus kirkkaammille kuville

Edistyksellinen LED-valonlähde

Toista, yhdistä, aloita alusta

Kiinteä mediasoitin mahdollistaa maratonkatselun

Täysin yhdistetty (USB: micro-USB-sovitin tai MicroSD)

Wi-Fi-näytön peilaus älykkääseen jakamiseen

Kannettava

Viihde mukaan kaikkialle

Kompakti muotoilu

Kiinteä akku takaa 80 minuutin johdottoman heijastamisen

Ääntä kaikkialla

Kiinteät stereokaiuttimet vangitsevaan äänentoistoon

Ääniliitäntä 3,5 mm
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Kohokohdat

Edistyksellinen LED-valonlähde

Tehokas LED-valonlähde toistaa runsaat,

eloisat värit kestäen jopa 30 000 tuntia. Sinun

ei tarvitse vaihtaa sitä, sillä se kestää noin 4

tunnin päivittäisellä käytöllä 20 vuotta!

Sähkönkulutus on lisäksi huomattavasti

alhaisempi verrattuna tavalliseen lampulla

toimivaan projektoriin: suurempi ruutu, jolla

koet mukaansatempaavan katselukokemuksen

ympäristöystävällisen laitteen avulla.

Tarkennus

Aseta projektori mille tahansa etäisyydelle ja

säädä tarkkuutta, jotta voit hienosäätää kuvia

tarpeidesi mukaan.

Heijastaa jopa 60 tuuman kokoista kuvaa

Heijasta kuvia ja videoita jopa 60” (150cm)

asti alle 2 metrin etäisyydeltä seinästä.

Kiinteä kaiutin

Et tarvitse ylimääräistä

äänentoistojärjestelmää, sillä kiinteä kaiutin

takaa tarvittavan suorituskyvyn pienessä

koossa.

Kiinteä mediasoitin

Integroitu mediasoitin tarjoaa kaiken

olennaisen: selaa, katso videoita ja kuuntele

musiikkia tai jaa viimeisimmät lomakuvasi.

Täysin yhdistetty (USB: micro)

Toista kaikki videot, kuvat ja äänitiedostot

MicroSD-kortilta tai USB-portin kautta. Lataa

projektoria samanaikaisesti erillisen USB-

kaapelin avulla.

Kiinteä 80 minuutin akku

Nauti viihteestä tien päällä – kiinteällä akulla

projektori heijastaa jopa 80 minuutin ajan.

Viihde mukaan kaikkialle

Siirrä se huoneesta toiseen tai ystäviesi luo.

Kompakti muotoilu

Kämmenelle mahtuva projektori kulkee aina

taskussa tai laukussa, joten se soveltuu

matkailijalle ja retkeilijälle. Heijasta suuria

kuvia seinille, katoille, maahan tai vaikka

telttaan!
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Tekniset tiedot

Tekniikka

Näyttötekniikka: DLP

LED-valonlähteet: yli 30 000 tunnin käyttöikä

Tarkkuus: 640 x 360 pikseliä

Tuettu tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä

Näytön koko: 8–60 tuumaa

Etäisyys näytöstä: 40–350 cm

Kuvasuhde: 4:3 ja 16:9

Projisointietäisyys: 1,68:1

Kontrastisuhde: 500:1

Tarkennus: Manuaalinen

Keystone-korjaus: ei

Integroitu mediasoitin

Käyttöjärjestelmä: Linux

Ääni

Sisäinen kaiutin: 2 W

Liittäminen

Wi-Fi: Langaton näytön peilaus,

802.11a/b/g/n/ac 2,4 ja 5 GHz

mikro-USB

Micro SD

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

Virtalähde

Sisäinen akku: 1 800 mAh

Akkujen kesto: jopa 80 min

Virtalähteenä USB

Virtalähde: 5 V, 2 A

Logistiset tiedot

Mitat (LxSxK): 62 x 52,3 x 48 mm

Paino: 136 g

Peruspakettiin kuuluvat: Projektori,

Virtalähteen sovitin, USB-johto, Säilytyspussi

kotiin ja matkoille, Pikaopas, Takuukortti

* * Suoratoistopalveluita ei voi peilata näyttöön Wi-Fi-

yhteydellä. Näihin palveluihin sisältyvät muun muassa

Netflix, Hulu, Canal+ ja Amazon Prime. YouTube-sisältöä

voi toistaa Wi-Fi-yhteydellä.

* Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen

tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuhelimeen,

kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2021‑08‑10

Versio: 4.0.1

12 NC: 8670 001 60474

EAN: 76 40186 96047 2

www.philips.com

http://www.philips.com/

