
 

Proiector de
buzunar

PicoPix

 

30 de lumeni

 

PPX1230

Proiectaţi-vă viaţa
Proiectorul de buzunar Philips compact şi uşor se poate conecta cu uşurinţă la o gamă largă de dispozitive

(iPod/iPhone, camere digitale, telefoane mobile etc.) şi vă permite să partajaţi conectivitatea acestora oricând şi

oriunde.

Proiecţie cu imagine mare

Proiectaţi o imagine cu dimensiune de până la 203 cm (80")

Conectivitate versatilă

Conectaţi numeroase aparate portabile la proiectorul dvs.

Tehnologie inovatoare cu LED-uri

Bucuraţi-vă de o calitate perfectă a filmelor



Proiector de buzunar PPX1230/EU

Specificaţii Repere

Tehnologie / optic

Tehnologie de afişare: VueG8* LCoS

Sursă de lumină: LED RGB

Sursa de lumină cu LED-uri durează peste:

20.000 de ore

Luminozitate: până la 30 de lumeni

Rezoluţie nativă: 800 x 600 pixeli

Raport contrast: 500:1

Temperatură de culoare: 6500 Kelvin

Raport proiecţie: 2

Dimensiunea ecranului (diagonală): 13,2 cm -

205,7 cm

Distanţa până la ecran: 0,2 m - 3,0 m

Autocomutare: 16:9 şi 4:3

Focus: manual

Suport integrat: pentru unghi de afişare de 6°

Standarde video acceptate

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Sunet

Difuzor stereo intern: 2x0,3 Watt

Conexiune

Intrare audio şi video: Video compozit (CVBS)

şi audio: mufă A/V de 3,5 mm; Video

component (YPbPr): fişă specială - necesită

adaptor

Intrare PC: VGA: fişă specială - necesită

adaptor

Ieşire audio: Mufă ieşire audio 3,5 mm pentru

căşti

Încărcător baterii: Mufă c.c.

Sursă de alimentare

Adaptor de curent electric: 110-240 V c.a., 50-

60 Hz, 12 V@2 A pentru UE şi Marea Britanie

baterie internă: 7,4 V @ 2300 mAh

Durată de viaţă a bateriei: Mod standard: 2,5

ore; Mod luminos: 1,5 ore; indicator cu LED-uri:

încărcare baterie

Dimensiuni

Ambalat (lxAxÎ): 200 x 170 x 80 mm

Neambalat: 100 x 100 x 32 mm

Greutate

Ambalat: 0,785 kg

Neambalat (fără accesorii): 0,280 kg

Interval de temperatură

Funcţionare: 5 ~ 40° C

Ambalat pentru depozitare: -25 ~ 60° C

Neambalat pentru depozitare: 0 ~ 45° C

Umiditate relativă

Funcţionare: 15 ~ 85% RH

Ambalat pentru depozitare: 5 ~ 93% RH

Neambalat pentru depozitare: 15 ~ 85% RH

Pachetul standard include

Ghid pentru utilizare

Card de garanţie

Carcasă de transport

Trepied

Adaptor de c.a.

Adaptor cablu audio/video: Compozit

Tehnologie cu LED-uri

Bucuraţi-vă de o calitate perfectă a filmelor de

la acest proiector de buzunar alimentat cu

baterii

Proiecţie cu imagine mare

Proiectaţi o imagine cu dimensiune de până

la 203 cm (80")

Conectivitate versatilă

Conectaţi numeroase aparate portabile la

proiectorul dvs.

 

* tehnologie patentată pentru panouri inteligente

complet digitale de la Syndiant
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