
Mobil projektör

PicoPix Nano

 
60 inçe kadar

Ekran yansıtma

Dahili hoparlör ve pil

 
PPX120

Minik boyutlu mobil deneyim
80 dakikalık pil ömrüyle 60 inç'e kadar görüntü

Kablosuz bağlantı ve çoklu Ortam Oynatıcı özelliklerine sahip şimdiye kadarki en küçük tak ve çalıştır projektör

PicoPix Nano ile tanışın. Gezmeyi sevenler için ideal şekilde tasarlanmış PicoPix Nano'da 80 dakika boyunca

istediğiniz tüm spor görüntülerinizi paylaşmanıza olanak sağlayan bir pil bulunur.

Gerçekçi görüntüler

60 inçe kadar görüntü yansıtın

Odak ayarı sayesinde net görüntüler

Gelişmiş LED Işık Kaynağı

Kolay bağlantı imkanı

Kesintisiz izleme için Dahili Medya Oynatıcı

Tamamen Bağlı (mikro USB adaptör üzerinden USB veya MicroSD)

Wi-Fi ekran yansıtma ile akıllı paylaşım

Taşınabilir

Eğlenceyi yanınızda taşıyın

Cebe Rahatlıkla Sığar

Kablosuz yansıtma için dahili 80 dakika ömürlü pil

Her yerde ses

Dahili hoparlör ile etkileyici ses

3,5 mm ses jakı



Mobil projektör PPX120/INT

Özellikler

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!

Odak ayarı

Projektörü herhangi bir mesafeye yerleştirin ve

odağı ayarlayarak görüntüler üzerinde

ihtiyacınıza göre ince ayar yapın.

60 inçe kadar görüntü yansıtın

Duvara 2 metreden daha az mesafeden 60

inçe (150 cm) kadar video ve görüntü yansıtın.

Dahili hoparlör

Artık ekstra ses sistemine ihtiyacınız yok.

Dahili hoparlör, ihtiyacınız olan ses

performansını küçük bir pakette sunar.

Dahili Medya Oynatıcı

Entegre Medya Oynatıcı ile en temel eylemler

parmaklarınızın ucunda: İnternette gezinin, tüm

videolarınızı izleyin, müzik dinleyin veya en

son tatilinizin fotoğraflarını paylaşın.

Tamamen Bağlı (mikro USB adaptör

üzerinden

Tüm videolarınızı, görüntülerinizi ve ses

dosyalarınızı MicroSD veya USB bağlantı

noktası üzerinden oynatın. Özel USB kablosu

sayesinde aynı anda projektörünüzü şarj edin.

Dahili 80 dakika ömürlü pil

80 dakikaya kadar yansıtma sağlayan dahili

pil ile eğlenceyi yanınızda taşıyın.

Eğlenceyi yanınızda taşıyın

Odadan odaya taşıyın veya arkadaşlarınıza

götürün.

Cebe Rahatlıkla Sığar

Her zaman cebinizde veya çantanızda

taşıyabileceğiniz bu avuç içi büyüklüğündeki

projektör, gezginler ve doğa tutkunları için

mükemmel bir seçimdir. Duvarlara, tavana,

yere ve hatta çadırınıza devasa görüntüler

yansıtın!
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Teknik Özellikler

Teknoloji

Ekran teknolojisi: DLP

LED ışık kaynakları: 30.000 saatten uzun

ömürlüdür

Çözünürlük: 640 x 360 piksel

Desteklenen çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

Ekran boyutu: 8 inç-60 inç

Ekran mesafesi: 40 cm-350 cm

En-boy oranı: 4:3 ve 16:9

Dönüştürme oranı: 1,68:1

manüel: 500:1

Odak ayarı: Manuel

Dikey eğim düzeltme: Hayır

Dahili medya oynatıcı

İşletim sistemi: Linux

Ses

Dahili hoparlör: 2 W

Bağlantı

Wi-Fi: Kablosuz ekran yansıtma,

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

mikro USB

Micro SD

Ses çıkışı: 3,5 mm jak

Güç kaynağı

Dahili pil: 1800 mAh

Pil ömrü: 80 dakikaya kadar çalışma süresi

USB ile çalışır

Güç kaynağı: 5 V 2 A

Lojistik verileri

Boyutlar (GxDxY): 62 x 52,3 x 48 mm

Ağırlık: 136 g / 0,30 lb

Standart paket içeriği: Projektör, Güç kaynağı

adaptörü, USB kablosu, Seyahat kesesi, Hızlı

başlangıç kılavuzu, Garanti kartı

* * İçerik akışı hizmetleri Wi-Fi üzerinden ekrana

yansıtılamaz. Buna Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime

ve daha birçok hizmet dahildir. Wi-Fi üzerinden

YouTube akışı gerçekleştirilebilir.

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

gibi bir otomatik veri işleme makinesine doğrudan

bağlamak ve bunlarla birlikte kullanmak için projektörler.
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