
 

Projetor de bolso

PicoPix

 

30 lúmenes

com USBQuickLink

 

PPX2330

Projete sua vida
O projetor de bolso PicoPix com USB QuickLink oferece entrada e tomada USB para conexão direta a uma

variedade de aparelhos para projetar seu conteúdo digital em uma tela de até 60".

Imagem brilhante e colorida

Tecnologia de LED para cores brilhantes e de alto contraste

USBQuickLink

Entrada e tomada USB para alimentação e conexão fácil

Ultraportátil

Reproduza vídeos diretamente de seu dispositivo USB ou da sua memória interna

Conexão de vídeo direta

Compartilhe vídeos diretamente de seus dispositivos móveis

Compartilhe a tela do seu notebook apenas com uma conexão USB



Projetor de bolso PPX2330/BR

Especificações Destaques

Tecnologia/ óptico

Tecnologia do display: DLP

Fonte de luz: LED RGB

A fonte de luz LED dura mais de: 30.000

horas

Brilho: até 30 lúmenes

Resolução nativa: 640 x 360 pixels

Proporção de contraste: 1500:1

Temperatura de cores: 6500 Kelvin

Taxa de projeção: 1,6:1

Tamanho da tela (diagonal): 25,4 cm - 152,4

cm

Distância da tela: 0,354 m - 2,125 m

Focus: manual

Memória interna: 2 GB

MP4 player integrado

Conexão direta ao smartphone: via USB

Padrões de vídeo compatíveis

PAL

SECAM

NTSC

Áudio

Caixa de som interna: 1 W

Conexão

Saída de áudio: Saída de áudio de 3,5 mm

para fones de ouvido

Memória externa: micro SD/SDHC

USB: secundário - dispositivo de

armazenamento em massa (troca de dados

com PC); secundária - transmissão de vídeo;

principal - conexão de dispositivo de

armazenamento em massa; carregando

Entrada AV: compartilhe a entrada com a

saída de áudio

Media player interno

Formatos de vídeo compatíveis: .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 compatíveis: MP3, WAV

Formatos de fotos compatíveis: JPEG, BMP

Fonte de alimentação

Duração da bateria: Modo padrão: 2 horas;

Modo brilhante: 1,5 hora; Indicador LED: carga

da bateria

Bateria interna: 3,7 V @ 2600 mAh

Dimensões

Na embalagem (LxPxA): 130 x 90 x 70 mm

Fora da embalagem: 96,7 x 54 x 22 mm

Peso

Na embalagem: 246 g

Fora da embalagem: 0,130 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

O pacote padrão inclui

Guia do usuário: sobre memória interna,

Internet

Cartão de garantia

Estojo de transporte

Guia de início rápido

PPX2330

Acessórios

Adaptador de energia PPA6200 de 5 V/2 A

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.

Conexão de vídeo direta

Conecte seus dispositivos móveis e projete

todo o conteúdo diretamente com seu PicoPix

em uma tela grande.

Media player MP4 integrado

O media player MP4 integrado é compatível

com todos os formatos comuns de vídeo e

áudio. Isso torna o projetor de bolso PicoPix

um dispositivo independente, recuperando

seu conteúdo da memória interna de 2 GB, do

dispositivo USB ou de um cartão Micro SD.

USBQuickLink

Para aqueles que desejam compartilhar

conteúdos diretamente de suas câmeras,

smartphones ou dispositivos USB, o

USBQuickLink é a conexão mais fácil a todos

estes dispositivos. Em qualquer lugar, basta

conectar a entrada e a tomada USB e usar o

USBQuickLink como um controle.

Transmissão de vídeo

Compartilhe a tela do seu notebook

mostrando suas mídias ou conteúdos na web,

como vídeos do YouTube ou fotos de uma

festa com

as pessoas ao seu redor. Basta conectar seu

PicoPix ao PC ou notebook via USB e

começar a projeção.
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