
 

Projector portátil

PicoPix

 

30 lúmens

 

PPX1230

Projecte a sua vida
O projector portátil compacto e leve da Philips pode ser facilmente ligado a uma grande variedade de

dispositivos (iPod/iPhone, câmaras digitais, telemóveis, etc.) e permite-lhe partilhar o seu conteúdo a qualquer

hora e em qualquer lugar.

Projecção de imagem grande

Projecte uma imagem com um tamanho máximo de 203 cm (80")

Conectividade versátil

Ligue numerosos aparelhos portáteis ao seu projector

Tecnologia LED inovadora

Desfrute de uma qualidade de cinema perfeita



Projector portátil PPX1230/EU

Especificações Destaques

Tecnologia/ óptica

Tecnologia de ecrã: VueG8* LCoS

Fonte de luz: LED RGB

Fonte de luz LED dura mais de: 20 000 horas

Luminosidade: até 30 lúmens

Resolução de origem: 800 x 600 pixéis

Rácio de contraste: 500:1

Temperatura da cor: 6500 Kelvins

Relação de projecção: 2

Tamanho do ecrã (diagonal): 13,2 cm - 205,7

cm

Distância do ecrã: 0,2 m - 3 m

Mudança automática: 16:9 e 4:3

Focus: manual

Suporte integrado: para ângulo de

apresentação de 6°

Normas de vídeo suportadas

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Som

Altifalante estéreo interno: 2x 0,3 watts

Ligação

Entrada de áudio e vídeo: Vídeo composto

(CVBS) & áudio: 3,5 mm, ficha A/V; vídeo

componente (YPbPr): ficha adaptável -

necessita de adaptador

Entrada para PC: VGA: ficha adaptável -

necessita de adaptador

Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de

3,5 mm para auscultadores

Carregador de pilhas: Entrada de CC

Fonte de alimentação

Adaptador de corrente: 110-240 V CA, 50-60

Hz, 12 V@2 A para UE e Reino Unido

Bateria interna: 7,4 V @ 2300 mAh

Duração da bateria: Modo padrão: 2,5 horas;

modo de brilho: 1,5 horas; indicador LED: carga

da bateria

Dimensões

Embalado (LxPxA): 200 x 170 x 80 mm

Desembalado: 100 x 100 x 32 mm

Peso

Embalado: 0,785 kg

Desembalado (sem acessórios): 0,280 kg

Limite de temperaturas

Operação: 5 ~ 40° C

Armazenamento, embalado: -25 ~ 60° C

Armazenamento, desembalado: 0 ~ 45° C

Humidade relativa

Operação: 15 ~ 85% HR

Armazenamento, embalado: 5 ~ 93% HR

Armazenamento, desembalado: 15 ~ 85% HR

Embalagem normal inclui

Manual do utilizador

Cartão da garantia

Mala de transporte

Tripé

Adaptador de CA

Adaptador de cabo áudio/vídeo: Composto

Tecnologia LED

Desfrute de uma qualidade de cinema

perfeita com este projector portátil com bateria

Projecção de imagem grande

Projecte uma imagem com um tamanho

máximo de 203 cm (80")

Conectividade versátil

Ligue numerosos aparelhos portáteis ao seu

projector

 

* tecnologia do painel inteligente e totalmente digital,

patenteada pela Syndiant
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