
 

Zakprojector

PicoPix

 

40 lumen

met USB QuickLink

 

PPX2340

Projecteer uw leven
De PicoPix-zakprojector met USB QuickLink heeft een USB-aansluiting voor een directe verbinding met een

groot aantal apparaten om uw digitale content te projecteren op schermen van maximaal 60".

Helder en kleurrijk beeld

LED-technologie voor schitterende kleuren en een hoog contrast

USB QuickLink

USB-aansluiting voor voeding en gemakkelijke aansluiting

Uiterst draagbaar

Speel video's rechtstreeks van uw USB-stick of intern geheugen af

Directe videoverbinding

Deel video's rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaten

Deel uw notebookscherm eenvoudig via een USB-aansluiting



Zakprojector PPX2340/EU

Specificaties Kenmerken

Technologie/optisch

Weergavetechnologie: DLP

Lichtbron: RGB LED

Duurzame LED-lichtbron voor meer dan:

30.000 uur

Helderheid: tot 40 lumen

Eigen resolutie: 640 x 360 pixels

Contrastverhouding: 1500:1

Kleurtemperatuur: 6500 kelvin

Throw-ratio: 1,6:1

Schermgrootte (diagonaal): 25,4 cm - 152,4

cm

Afstand tot het scherm: 0,354 m - 2,125 m

Focus: handmatig

Intern geheugen: 4 GB

Geïntegreerde MP4-speler

Directe koppeling met smartphone: via USB

Ondersteunde videostandaarden

PAL

SECAM

NTSC

Geluid

Interne luidspreker: 1W

Aansluiting

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting voor

hoofdtelefoon

Extern geheugen: micro SD/SDHC

USB: slave - apparaat voor massaopslag

(gegevens met PC uitwisselen); slave - video's

streamen; master - apparaat voor massaopslag

aansluiten; opladen

AV-ingang: de aansluiting delen met audio-

uitgang

Interne mediaspeler

Ondersteunde video-indelingen: .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

Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV

Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP

Stroomvoorziening

Levensduur accu: Standaardmodus: 2 uur;

Heldere modus: 1,5 uur; LED-indicator: batterij

opladen

Interne accu: 3,7 V bij 2600 mAh

Afmetingen

Verpakt (b x d x h): 130 x 90 x 70 mm

Uit verpakking: 96,7 x 54 x 22 mm

Gewicht

Verpakt: 246 g

Uit verpakking: 0,130 kg

Temperatuurbereik

Bediening: 5 ~ 40 °C

Opslag, verpakt: -25 ~ 60 °C

Opslag, uit verpakking: 0 ~ 45 °C

Relatieve vochtigheid

Bediening: 15 ~ 85% RH

Opslag, verpakt: 5 ~ 93% RH

Opslag, uit verpakking: 15 ~ 85% RH

Standaardverpakking bevat

Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op

internet

Garantiekaart

Opbergetui

Snelstartgids

PPX2340

Accessoires

PPA6200-stroomadapter 5 V/2 A

LED-technologie

Uw foto's en video's verdienen de beste

kwaliteit wanneer u deze wilt delen met

degenen om u heen. Daarom gebruikt de

PicoPix-zakprojector een hoogwaardige LED-

technologie zodat u uw foto's en video's in

schitterende kleuren en met een

adembenemend contrast kunt projecteren.

Directe videoverbinding

Verbind uw mobiele apparaten en projecteer

uw inhoud met uw PicoPix rechtstreeks op

een groot scherm.

USB QuickLink

Voor degenen die inhoud van hun camera,

smartphone of USB-stick rechtstreeks willen

delen, is de USB QuickLink de eenvoudigste

aansluiting voor al deze apparaten. Sluit het

apparaat onderweg aan via de USB-

aansluiting en gebruik de USB QuickLink als

handgreep.

Video's streamen

Deel uw notebookscherm en laat uw media-

of webinhoud zoals YouTube-video's of

feestfoto's zien aan degenen om u heen. Sluit

uw PicoPix aan op de PC of Notebook via

USB and begin met projecteren.
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