
 

Projector portátil

PicoPix

 

30 lúmens

com USBQuickLink

 

PPX2230

Projecte a sua vida
O projector portátil PicoPix com USB QuickLink dispõe de uma ficha e uma entrada USB para ligação directa a

uma vasta gama de dispositivos, permitindo a projecção do seu conteúdo digital num ecrã com até 152 cm

(60") de tamanho.

Imagem brilhante e colorida

Tecnologia LED para cores brilhantes e contraste elevado

USBQuickLink

Ficha e entrada USB para alimentação e ligação fácil

Ultra portátil

Reproduza vídeos directamente a partir da sua unidade USB ou da memória interna



Projector portátil PPX2230/EU

Especificações Destaques

Tecnologia/óptica

Tecnologia de ecrã: DLP

Fonte de luz: LED RGB

Fonte de luz LED dura mais de: 30 000 horas

Brilho: até 30 lúmens

Resolução de origem: 640 x 360 pixéis

Rácio de contraste: 1500:1

Temperatura da cor: 6500 Kelvins

Relação de projecção: 1,6:1

Tamanho do ecrã (diagonal): 25,4 cm -

152,4 cm

Distância do ecrã: 0,354 m - 2,125 m

Focus: manual

Memória interna: 2 GB

Leitor MP4 integrado

Ligação directa ao smartphone: via USB

Som

Altifalante interno: 1 W

Ligação

Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de

3,5 mm para auscultadores

Memória externa: Micro SD/SDHC

USB: secundário - dispositivo de

armazenamento em massa (trocar dados com

PC); principal - ligar dispositivo de

armazenamento em massa; carregar

Leitor multimédia interno

Formatos de vídeo suportados: .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

Formatos de áudio suportados: MP3, WAV

Formatos de fotografia suportados: JPEG,

BMP

Fonte de alimentação

Duração da pilha: Modo padrão: 2 horas; Modo

de brilho: 1,5 horas; Indicador LED: carga da

bateria

Bateria interna: 3,7 V @ 2600 mAh

Dimensões

Embalado (LxPxA): 130 x 90 x 70 mm

Desembalado: 96,7 x 54 x 22 mm

Peso

Embalado: 246 g

Desembalado: 0,130 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: na memória interna,

Internet

Cartão da garantia

Mala de transporte

Manual de início rápido

PPX2230

Acessórios

Transformador PPA6200 de 5 V/2 A: opcional

Tecnologia LED

As suas imagens e os seus vídeos merecem a

melhor qualidade quando os partilha com

aqueles que o rodeiam. É por esta razão que

o

projector portátil PicoPix utiliza tecnologia

LED de alta qualidade para projectar as suas

imagens e vídeos em cores brilhantes e com

um contraste de cortar a respiração.

Leitor multimédia MP4 integrado

O leitor multimédia MP4 integrado suporta

todos os formatos de áudio e vídeo comuns.

Isto torna o projector portátil PicoPix num

dispositivo independente, que obtém o seu

conteúdo da memória interna de 2 GB, de

unidades USB ou de um cartão de memória

Micro SD.

USBQuickLink

Para quem desejar partilhar conteúdo

directamente a partir da câmara, do

smartphone ou da unidade USB, o

USBQuickLink proporciona a ligação mais

simples a todos estes dispositivos. Quando

estiver em movimento, basta ligar a ficha è

entrada USB e pode utilizar o USBQuickLink

como pega.

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑10‑23

Versão: 1.1.1

12 NC: 8670 000 92175

EAN: 34 25160 30678 1

www.philips.com

http://www.philips.com/

