
Draagbare projector

PicoPix Nano

 
Tot 60 inch

Schermduplicatie

Ingebouwde luidspreker en
batterij

 
PPX120

Pico-formaat. Draagbare ervaring
tot 60 inch met batterij van 80 minuten

Ontdek de PicoPix Nano, de kleinste plug-and-play-projector met draadloze verbinding en multimediaspeler.

De PicoPix Nano is ideaal voor wie veel reist en is uitgerust met een batterij die tot 80 minuten van uw

sportprestaties kan projecteren.

Levensechte beelden

Projecteer beelden tot 60 inch

Scherpteaanpassing voor heldere beelden

Geavanceerde LED-lichtbron

Afspelen, verbinden, herhalen

Ingebouwde mediaspeler voor onbeperkte marathons

Volledig verbonden (USB via een micro USB-adapter of MicroSD)

Wi-Fi-schermduplicatie voor slim delen

Draagbaar

Entertainment onderweg

Handig in een zak

ingebouwde batterij voor 80 minuten voor draadloos projecteren

Overal geluid

Ingebouwde luidspreker voor overweldigend geluid

Aansluiting van 3,5 mm



Draagbare projector PPX120/INT

Kenmerken

Geavanceerde LED-lichtbron

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke,

levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur

mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want

hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld

gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het

energieverbruik veel lager dan bij een projector

met een normale lamp. U profiteert dus van

een groter scherm, een overweldigende

kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

Scherpteaanpassing

Plaats de projector op elke afstand die u wilt

en pas de scherpte aan om beelden fijn af te

stemmen naar behoefte.

Projecteer beelden tot 60 inch

Projecteer beelden en video's met een formaat

tot 60 inch (150 cm) van minder dan 2 meter

van de wand.

Ingebouwde luidspreker

U hebt geen extra geluidssysteem nodig, want

de compacte ingebouwde luidspreker levert de

prestaties die u nodig hebt.

Ingebouwde mediaspeler

Al uw essentials in één hand met de

geïntegreerde mediaspeler: blader, bekijk al

uw video's, luister naar uw muziek en deel uw

nieuwste vakantiefoto's.

Volledig verbonden (USB via een micro

Speel al uw video's, foto's en

muziekbestanden van de microSD of via de

USB-poort. Laad uw projector tegelijkertijd op

dankzij de speciale USB-kabel.

Ingebouwde batterij voor 80 minuten voor

Voor entertainment onderweg met de

ingebouwde batterij die 80 minuten projectie

biedt.

Entertainment onderweg

Neem hem mee naar een andere kamer of

zelfs naar vrienden thuis.

Handig in een zak

Een compacte projector altijd in uw zak of tas,

voor onderweg en voor de fanatieke

reislustigen. Projecteer een enorm beeld op

alle muren, plafonds, bodems en zelfs in uw

tent!
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Specificaties

Technologie

Weergavetechnologie: DLP

LED-lichtbronnen: Gaan meer dan 30.000 uur

mee

Resolutie: 640 x 360 pixels

Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels

Beeldformaat: 8" tot 60"

Afstand tot het scherm: 40 cm - 350 cm

Beeldformaat: 4:3 en 16:9

Throw-ratio: 1,68:1

Contrastverhouding: 500:1

Scherpteaanpassing: Handmatig

Keystone-correctie: Nee

Geïntegreerde mediaspeler

Besturingssysteem: Linux

Geluid

Interne luidspreker: 2 W

Aansluiting

Wi-Fi: Draadloze schermduplicatie, 802.11

a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz

micro-USB

Micro SD

Audio uit: 3,5 mm aansluiting

Voedingsbron

Interne accu: 1.800 mAh

Levensduur batterij: Tot 80 minuten

Werkt via de USB-aansluiting

Stroomvoorziening: 5 V 2 A

Logistieke gegevens

Afmetingen (b x d x h): 62 x 52.3 x 48mm

Gewicht: 136 g / 0.30 lbs

Standaardverpakking bevat: Projector, Adapter

stroomvoorziening, USB-kabel, Reisetui,

Snelstartgids, Garantiekaart

* * Services voor het streamen van content kunnen niet

via Wi-Fi worden gespiegeld op het scherm. Dit geldt

ook voor services als Netflix, Hulu, Canal+, Amazon

Prime en meer. YouTube kan worden gestreamd via Wi-

Fi.

* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding

met een machine voor automatische

gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC

of Blu-ray Disc-speler.
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