
 

Projetor de bolso

PicoPix

 

55 lúmenes

para notebooks

 

PPX2055

Projete sua vida
Este pequeno e leve projetor Pico da Philips pode ser facilmente conectado a um notebook, netbook ou laptop

via USB para exibir qualquer conteúdo que você quiser compartilhar. Alimentado ao mesmo tempo pela

conexão USB, não há necessidade do uso de baterias adicionais.

Excelente qualidade de imagem

Tecnologia de LED para cores brilhantes e de alto contraste

Projeção ampla de imagem

Projete uma imagem de até 305 cm (120")

Conexão rápida e fácil

Conexão USB para alimentação e projeção fácil



Projetor de bolso PPX2055/BR

Especificações Destaques

Tecnologia/ óptico

Brilho: até 55 lúmenes

Proporção de contraste: 1000:1

Tecnologia do display: WVGA 0,3" DLP

Focus: manual

A fonte de luz LED dura mais de: 30.000

horas

Fonte de luz: LED RGB

Resolução nativa: 854 x 480 pixels

Distância da tela: 0,5 m - 5,0 m

Tamanho da tela (diagonal): 30 cm - 305 cm

Resoluções/formatos compatíveis

WXGA: 1280 x 768 (60 Hz)

XGA: 1024 x 768 (60 Hz)

SVGA: 800 x 600 (60 Hz)

Conexão

Mini USB 2.0

Fonte de alimentação

Alimentado por USB

Dimensões

Na embalagem (LxPxA): 110 x 110 x 70 mm

Fora da embalagem: 72 x 72 x 27 mm

Peso

Na embalagem: 0,31 Kg

Fora da embalagem (sem acessórios): 0,115 kg

Faixa de temperatura

Operação: 5 ~ 40 °C

Na embalagem de armazenamento: -25 ~ 60

°C

Fora da embalagem de armazenamento: 0 ~

45 °C

Umidade relativa

Operação: 15 ~ 85% RH

Na embalagem de armazenamento: 5 ~ 93%

RH

Fora da embalagem de armazenamento: 15 ~

85% RH

Sistemas operacionais

Windows XP (32 bits, 64 bits)

Windows Vista (32 bits, 64 bits)

Windows 7 (32 bits, 64 bits)

Configuração mínima do PC

CPU: Intel PentiumM 2 GHz, AMD Athlon 2

GHz ou acima

Sistema operacional: Windows XP

Professional SP2 de 32 bits

Windows Vista: Home Premium de 32 bits

Windows 7: Home Premium de 32 bits

SDRAM: 1GB DDR SDRAM

Interface do USB: 2,0

Espaço livre no HDD: 40 MB

O pacote padrão inclui

cabo Y mini USB a USB

Guia do usuário: disponível na Internet

Guia de início rápido

Cartão de garantia

Adaptador de tripé

Estojo de transporte

PPX2055

Imagem de 305 cm (120")

Aproveite a maior tela de notebook que você

já teve e compartilhe todas as suas mídias em

impressionantes 305 cm (120").

Tecnologia de LED

Suas imagens e vídeos merecem a melhor

qualidade quando o assunto é compartilhá-

los com as pessoas ao seu redor. Por isso, o

projetor de bolso PicoPix usa tecnologia de

LED de alta qualidade para projetar suas

imagens e vídeos em cores brilhantes e um

contraste de tirar o fôlego.

Alimentação via USB

Compartilhar seus conteúdos de mídia nunca

foi tão fácil. Basta conectar seu PicoPix a um

notebook via USB e começar a projeção. Não

precisa fazer mais nada. Até a energia é

fornecida pela conexão USB.
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