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buzunar

PicoPix

 

30 de lumeni

cu USBQuickLink

 

PPX2330

Proiectaţi-vă viaţa
Proiectorul de buzunar PicoPix cu USB QuickLink oferă mufă şi priză USB pentru conectare directă la o gamă

largă de aparate pentru proiectarea de conţinut digital pe un ecran de până la 60".

Imagine luminoasă şi plină de culoare

Tehnologie LED pentru culori strălucitoare şi contrast ridicat

USBQuickLink

Mufă şi priză USB pentru alimentare şi conectare uşoară

Ultra-portabil

Redaţi materiale video direct de pe memoria USB sau din memoria internă

Conexiune video directă

Partajaţi clipuri video de pe dispozitivele mobile

Partajaţi ecranul notebook-ului simplu printr-o conexiune USB



Proiector de buzunar PPX2330/EU

Specificaţii Repere

Tehnologie / optic

Tehnologie de afişare: DLP

Sursă de lumină: LED RGB

Sursa de lumină cu LED-uri durează peste:

30,000 de ore

Luminozitate: până la 30 de lumeni

Rezoluţie nativă: 640 x 360 pixeli

Raport contrast: 1500:1

Temperatură culoare: 6500 Kelvin

Raport proiecţie: 1,6:1

Dimensiunea ecranului (diagonală): 25,4 cm -

152,4 cm

Distanţa până la ecran: 0,354 m - 2,125 m

Focus: manual

Memorie internă: 2 GB

Player MP4 integrat

Conectare directă la smartphone: prin USB

Standarde video acceptate

PAL

SECAM

NTSC

Sunet

Difuzor intern: 1 W

Conexiune

Ieşire audio: Mufă ieşire audio 3,5 mm pentru

căşti

Memorie externă: micro SD/SDHC

USB: slave -dispozitiv de stocare în masă

(schimb de date cu un PC); slave - streaming

video; master - conectare a unui dispozitiv de

stocare în masă; încărcare

Intrare AV: partajează mufa cu ieşirea audio

Player media intern

Formate video acceptate: .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

Formate audio acceptate: MP3, WAV

Formate foto acceptate: JPEG, BMP

Sursă de alimentare

Durată de viaţă a bateriei: Mod standard: 2

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

încărcare baterie

baterie internă: 3,7V @ 2600mAh

Dimensiuni

Ambalat (lxAxÎ): 130 x 90 x 70 mm

Neambalat: 96,7 x 54 x 22 mm

Greutate

Ambalat: 246 g

Neambalat: 0,130 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: pe memoria internă,

Internet

Card de garanţie

Carcasă de transport

Ghid de iniţiere rapidă

PPX2330

Accesorii

Adaptor de alimentare 5V/2A PPA6200:

Opţional

Tehnologie LED

Imaginile şi clipuri dvs. video merită cea mai

bună calitate când trebuie să le partajaţi cu

cei din jurul dvs. De aceea, proiectorul de

buzunar

PicoPix utilizează tehnologia cu LED de

înaltă

calitate pentru a vă proiecta imaginile şi

clipurile video în culori strălucitoare şi contrast

uimitor.

Conexiune video directă

Conectaţi-vă dispozitivele mobile şi protejaţi-

vă întreg conţinutul direct, cu ajutorul PicoPix,

pe un ecran generos.

Media player MP4 integrat

Playerul MP4 integrat acceptă toate formatele

video şi audio obişnuite. Acest fapt face din

proiectorul de buzunar PicoPix un dispozitiv

independent, care preia conţinut de pe

memoria internă de 2 GB, de pe memorie USB

sau de pe card de memorie SD.

USBQuickLink

Pentru cei care doresc să partajeze conţinut

direct de pe cameră, smartphone sau memorie

USB, USBQuickLink este cea mai uşoară

conexiune la toate cele trei dispozitive. În

deplasare, conectaţi mufa la priza USB şi

folosiţi USBQuickLink ca pe un mâner.

Streaming video

Partajaţi ecranul notebook-ului pentru

prezentarea conţinutului media sau Web, cum

sunt clipurile YouTube sau fotografiile de la

petrecere cu cei din jurul dvs. Este suficient să

vă conectaţi proiectorul PicoPix la PC sau

notebook prin USB şi să începeţi proiecţia.
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