
 

Джобен проектор

PicoPix

 

30 лумена

с USB QuickLink

 

PPX2230

Прожектирайте живота си
Джобният проектор PicoPix с USB QuickLink има USB куплунг и гнездо за директно свързване към широка гама устройства, за

да прожектирате вашето цифрово съдържание на екрани с размер до 60".

Ярки и пълноцветни изображения

Светодиодна технология за брилянтни цветове и висок контраст

USB QuickLink

USB куплунг и гнездо за захранване и лесно свързване

Изключителна портативност

Пускане на видео директно от USB устройство с памет или от вътрешната памет



Джобен проектор PPX2230/EU

Спецификации Акценти

Технология - оптична

Технология на дисплея: DLP

Източник на светлина: RGB LED

Светодиодният източник на светлина издържа над:

30 000 часа

Яркост: до 30 лумена

Присъща разделителна способност: 640 x 360

пиксела

Контраст: 1500:1

Цветна температура: 6500 Келвина

Коефициент на прехвърляне: 1,6:1

Размер на екрана (по диагонал): 25,4 см - 152,4 см

Разстояние от екрана: 0,354 м - 2,125 м

Focus: ръчно

Вътрешна памет: 2 GB

Вграден MP4 плейър

Директно свързване със смартфон: чрез USB

Звук

Вграден високоговорител: 1W

Връзка

Изход за аудио: 3,5 мм аудио изход - жак за

слушалки

Външна памет: microSD/SDHC

USB:

подчинено - устройство за съхранение (обмен на

данни с компютър); главно - свързване на устройство

за съхранение; зареждане

Вграден мултимедиен плейър

Поддържани видео формати: .avi: MPEG-4; H.264;

M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264

/ .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3;

RV4 / . rmvb: RV3; RV4

Поддържани аудио формати:

MP3, WAV

Поддържани формати за снимки: JPEG, BMP

Електрозахранване

Живот на батерията: Стандартен режим: 2 часа;

ярък режим: 1,5 часа; светодиоден индикатор: заряд

на батерията

Вътрешна батерия: 3,7 V при 2600 mAh

Размери

Опакован (Ш x Д x В): 130 x 90 x 70 мм

Неопакован: 96,7 x 54 x 22 мм

Тегло

Опакован: 246 г

Неопакован: 0,130 кг

Температурен диапазон

Работен режим: 5 ~ 40° C

Съхранение опакован: -25 ~ 60° C

Съхранение неопакован: 0 ~ 45° C

Относителна влажност

Работен режим: 15 ~ 85% относителна влажност

Съхранение опакован: 5 ~ 93% относителна

влажност

Съхранение неопакован: 15 ~ 85% относителна

влажност

Стандартният пакет включва

Ръководство за потребителя: във вътрешната памет,

в интернет

Гаранционна карта

Калъф за носене

Ръководство за бърз старт

PPX2230

Аксесоари

PPA6200 aдаптер за електрозахранване 5V/2A:

допълнителна

Светодиодна технология

Вашите снимки и видеоклипове заслужават най-

доброто качество, когато ги споделяте с хората

около вас. Затова джобният проектор PicoPix

използва висококачествена светодиодна технология

за прожектиране на снимки и видеоклипове с

брилянтни цветове и спиращ дъха контраст.

Вграден MP4 плейър

Вграденият MP4 плейър поддържа всички най-

разпространени видео и аудио формати. Така

джобният проектор PicoPix се превръща в

самостоятелно устройство, което извлича

съдържание от вътрешната си памет 2 GB, от USB

устройство с памет или от microSD карта.

USB QuickLink

За тези, които искат да споделят съдържание

директно от камерата, смартфона или USB

устройство с памет, USB QuickLink е най-лесната

връзка към всички тези устройства. Когато сте в

движение, просто включете USB куплунга в гнездото

и използвайте USB QuickLink за управление.
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